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Fudhail berkata, dari Hushain, dari Mujahid; "Muttaka'artinya

jenis buah limau, dalam bahasa Habasyah disebut mutlcaa." Ibnu

Uyainah meriwayatkan dari seorang laki-laki, dari Mujahid, "Mutkna

adalah segala sesuatu yang dipotong dengan pisau." Qatadah berkata,

"Ladzuu 'ilmin (memiliki ilmu), artinya yang mengamalkan apa yang

dia ketahui." Sa'id bin Jubair berkata, "shuwaa' artinya takaran Persia

yang bertemu kedua tepinya. Ia biasa digUnakan untuk minum oleh

orang non-Arab.,' Ibnu Abbas berkata, "Tufanniduuni artinya

tujahhiluunl (kalian menuduhku bodoh)." Ulama selainnya berkata,

"Ghayaabatul jubb (dasar sumur). Semua yang dapat melenyapkan

sesuatu darimu disebut ghayabah. Al Jubb artinya sumur yang belum

dibangun pinggirannya. Bimu'minin lanaa artinya mempercayai kami.

Asyuddahu (puncaknya) artinya sebelum mengalami pengurangan.

Dikatakan, 'balagha asyuddahu' (dia sampai pada puncak

kekuatannya), dan 'balaghuu asyuddahun ' (mereka sampai pada

puncak kekuatan mereka)." Sebagian mereka berkata, "Bentuk

tunggalnya adalah syadd". Al Muttaka' adalah apa yang dijadikan

bersandar baik unfuk minum, berbicara, maupun makan. Dia

menyanggah mereka yang mengatakan artinya adalah utrui (limau).

Dalam bahasa Arab tidak ada utrui. Ketika dihadapkan hujjah kepada

mereka bahwa muttaka'itu terbuat dari permadani, maka mereka lari

kepada perkara lebih buruk darinya. Mereka berkata, 'Sesungguhnya

ia adalah al mutk'. Al Mutk artinya ujung clitoris. Atas dasar itu maka

:olt ,-,ti-i

- FATHUL BAARI



perempuan biasa disebtfi matkaa' dan lbnu matkaa'. Jika di sana ada

utruj maka ia sesudah muttaka' (tempat duduk). Syaghafaha artinya
sampai kepada syighaf yakni kulit halus pembungkus hati. Adapun
kata sya'o/irho berasal dari kata al masy'uuf (gila). Ashbu ilaihinna
artinya aku condong kepada mereka karena cinta. Adhghaatsu afulaam
(mimpi yang kosong); tidak ada penakwilannya. Adh-Dhightsu artinya
memenuhi tangan dengan rerumputan atau yang sepertinya. Diantara
penggunaannya adalah firman Allah, 'khudz biyadika dhightsan'
(ambillah dengan tanganmu seikat rumput), ia bukan berasal dari kata
'adhghaatsu ahlaam'. Bentuk tunggalnya adalah dhights. Namiir
berasal dari kata miirah (makanan). Nazdaadu kaila ba'iir (kita
menambah sukatan unta), yakni seberat yang dapat dibawa unta. Awaa
ilaihi artinya dikumpulkan kepadanya. As-siqaayah artinya
sukatan/takaran. Tafta' artinya terus menerus. Istai'asuu artinya
mereka putus asa. walaa tai'asu min raufrillah (langatputus asa dari
rahmat Allah), artinya harapan. Khalashuu najiyyan artinya
menyingkir dalam keadaan selamat. Bentuk jamaknya adalah anjiyah,
kata ke{a yatanaajaun bentuk tunggalnya adalah najiy. Adapun
bentuk ganda dan jamaknya adalah najiy dan anjiyah. flaradhan
artinya kamu dihancurkan kesedihan. Tahassasuu artinya carilah
kabar. Muzjaat artinya sedikit. Ghaasyiyah (yaug menutupi), jika
dikaitkan dengan adzab Allah, artinya yang umum dan menyeluruh.

Keterangan:

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan; Surah yusuf,
Bismillaahtrrafumaaniruahiim. Adapun riwayat selainnya tanpa
menyebutkan basmalah.

el*:u, L;tr, ,({.!\ t+6t,p.*,p Sa1 guanau

berkata, dari Hushain, dari Mujahid; "Muttaka'an artinya jenis buah
limau. Dalam bahasa Habasyah disebut mutkaa.'). Demikian yang
tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya
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menyebutkan,"mutkaa artinya al utrujj". Fudhail berkata, "Al Utrujj

dalam bahasa Habasyah adalah mutkaa." Pemyataan ini dinukil Ibnu

Abi Hatim dengan sanad yang maushul dai Yahya bin Yaman, dari

Fudhail bin Iyadh. Adapun riwayatnya dari Hushain kami temukan

dalam Musnad Musaddad melalui Mu'adz bin Al Mutsanna, dari

Fudhail, dari Hushain, dari Mujatrid, tentang firman Allah dalam surah

Yuusuf |2) ayat3l,'Ljtri'r4 ;rl+1'2 (diamenyediakan bagi mereka

muttaka'), dia berkata, t;f $.ttrui [imau/). Kami meriwayatkan

dalam tafsir Ibnu Mardawaih melalui jalur ini disertai tambahan; dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas. Dari jalurnya dikutip Al Hafizh Adh-

Dhiya' dalam kitabnya Al Mul&tarah. Abdrtrrazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, tentang firman Allah,'lE:f # ollii, diaberkata,J6L

(makanan').

#ur{- :e ,F'J,i'k;1 ,;aGi * tt'*",r3 i,|Sii (bnu

Uyainah berkata, dari seorang laki-laki, dari Muiahid, "Mutkaa

adalah segala sesuatu yang dipotong dengan pisau."). Demikian kami

kutip dalam Tafsir lbnu Uyainah, melalui Sa'id bin Abdurrahman Al
Makhzumi, seperti itu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain

dari Mujahid, *Al Muttaka' artinya makanan dan al mutka artinya

utrujj(limau)." Namun, riwayat pertama memiliki cakupan yang lebih

umum.

;-rl3r t |iK?ig !.t:, a:.t-ri :'@.]'6j )i:lbi ttlu" e*i t. ,Jui-

1Ft {tJ e,Ai ,!t;\, Jti e$,yli ?u.\i *"-p.\1 ?,/.*
il*ii,jr * 6t $ui u P Jirr! ola 6e ik;t ifur"ff '&, ili,Lil'
ots '0'u,,(iljr 

;r1'"&; q'U Et'ci ,F, U? eiitir #r.r ,t$ eiga

tJilt'ri.'afittLlt'i (Dikatakan,'balagha asyuddahu' (dia sampai

pada puncak kekuatannya), dan 'balaghuu asyuddahum' (mereka

sampai pada puncak kekuatan mereka)." Sebagian mereka berkata,

"Bentuk tunggalnya adalah syadd". Al Muttaka' adalah apa yang
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dijadikan bersandar baik ututuk minum, berbicara, maupun makan.
Dia menyanggah mereka yang mengataknn artinya adalah utrujj
(limau). Dalam bahasa Arab tidak ada utrujj. Ketika dihadapkan
hujjah kepada mereka bahwa muttaka' itu terbuat dari permadani,
maka mereka lari kepada perkara lebih buruk darinya. Mereka
berkata, sesungguhnya ia adalah al mutk'. Al Mutk artinya ujung
clitoris. Atas dasar itu maka perempuan biasa disebut matkna' dan
Ibnu matkaa'. Jika di sana ada utrujj maka ia sesudah muttaka'
[tempat dudukJ). Saya (Ibnu Hajar) katakan, kebanyakan periwayat
menukil bagian ini lebih akhir, tetapi yang benar disebutkan langsung
dengan bagian sebelumnya. Mengenai kata asyudda, Abu I_Ibaidah
berkomentar, "ra adalah bentuk jarnak yang tidak ada bentuk
tunggalnya." Namun, menurut keterangan Ath-Thabari, ia adalah
bentuk tunggal yang tidak ada kata tunggar lain yang sama dengannya.
Syibawaih berkata, "Bentuk tunggalnya adalah syuddah.,, Demikian
juga yang dikatakan Al Kisa'i, tetapi tanpa huruf ha'di akhirnya.

Kemudian para penukil riwayat berbeda pendapat tentang
batasan asyuddah (dewasa) yang dicapai yusuf. Mayoritas
mengatakan adalah usia baligh. Dari Sa'id bin Jubair dikatakan usia lg
tahun. Pendapat lain mengatakan 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, antara
18 hingga 30 tahun. Dalam kutipan lain disebutkan bahwa kebanyakan
mengatakan 40 tahun. Ada juga yang mengatakan 30 tahun, 33 tahun,
35 tahun,48 tahun, dan 60 tahun.

Ibnu At-Tin berkata, "Tampaknya yang lebih kuat adalah 40
tahun. Sebab Allah Swr berfiman dalam surah Al eashash [2g] ayat
ru, &3 tirg eEG 6*0 6:rbi t r1t1 loon setelah Musa cukup umur
dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah [kenabianJ
dan pengetahuan). Sementara seseorang tidak diangkat menjadi nabi
hingga mencapai usia 40 tahun." Namun, pendapat ini disanggah
bahwa Isa AS diangkat menjadi nabi di bawah usia 40 tahun,
demikian juga Yahya berdasarkan firman-Nya dalam surah Maryam
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[l9] ayat t2, * p3ir ir;ir" 2 (Dan Kami berikan kepadanya hikmah

selagi ia masih knnak-knnalc/. 
-Begitu 

pula Sulaiman berdasarkan

firman-Nya dalam surah Al Anbiyaa' t2ll ayat 79, itlij ui,r:'"iai

(Malra Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang

hulcum fyong lebih tepatJ) dan ayat-ayat lain yang sepertinya. Maka
yang benar, maksud asytdda adalah sampai usia baligh. Hal ini cukup
jelas sehubungan dengan Nabi Yusuf AS. Oleh karena itu, disebutkan

sesudahnya, 4. e6 .,rJl 'ail:s}rti (Dan wanita fZulaikhal yan:g Yusuf

tinggal di rumahnya menggodanya). Adapun mengenai Musa AS
barangkali sesudalrnya, yaitu mencapai usia 40 tahun. Oleh karena itu,

Allah berfirman, ctL)ti (dan sempurna akalnya). Kemudian firman-

NyA u-lJf it-5A'orijri lXami berikan lcepadanya hitonah [kenabianJ

dan pengetahuan) tercantum dalam dua tempat. lni menunjukkan

batrwa 40 tatrun bukanlah batasan hal tersebut.

Adapun tentang kata muttaka'a, Abu Ubaidah mengatakan, "Dia
menyiapkan unhrk wanita-wanita itu muttaka'a, yakni bantal tempat

duduk." Sebagian kaum mengatakan makna muttaka'a adalah sejenis

buatr limau.Namun, ini adalah pendapat yang paling batil. Hanya saja

ada kemungkinan disamping tempat bersandar itu ada sejenis buah

limau untuk mereka makan. Dikatakan bahwa Yusuf juga disiapkan

tempat duduk tersebut."

Maksud, "Tidak ada dalam bahasa Arab Utrujf'adalah tidak ada

dalam bahasa Arab penafsiran muttaka'a dengan arti utrujj. Penulis

kltab Al Mathali'berkata, "Kata utrujj dibaca dengan tiga versi. Salah

satunya seperti ini dan yang kedua utrunj dan ketika turnj. Sebagian

ahli tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah dia (Zulaikha)

menyiapkan untuk mereka semangka dan pisang. Sumber lain
mengatakan, disiapkan rnadu bersama utrujj. Ada pula yang

mengatakan bahwa makanan tersebut dinamai Bazmaward. Namun,

apa yang dinafikan penulis -karena mengikuti Abu Ubaidah- telah
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ditetapkan oleh ulama lainnya. Abd bin Humaid meriwayatkan hadits

Ibnu Abbas dari jalur Auf Al A'rabi, bahwa dia biasa membacanya

mutka'a, dan dikatakan bahwa artinya adalah utrujj. Hal serupa

diriwayatkan juga oleh Al Farra' dan diikuti Al Akhfasy, Abu Hanifah
Ad-Dinwari, Al Qali, Ibnu Faris, serta selain mereka, seperti penulis
kitab Al Muhkam, penulis kitab Al Jami', dan penulis kitab Ash-
Shihah. Dalam kitab Al Jami' disebutkan juga, "penduduk Oman
menamai as-sausan (bunga bakung) sebagai mutka'c. " Dikatakan,
"Jika dibaca mutka'a maka artinya tnrujj (sejenis limau), dan bila di
baca matka'a artinya as-sausan (bunga bakung). Al Jauhari berkata,
"Al Mutka' adalah sesuatu yang disisakan oleh tukang khitan pada

kemaluan wanita. Sedangkan al mutkaa'adalah yang belum dikhitan.
Lalu dari Al Akhfasy disebutkan al mutka'a artinya utrujj.

Catatan

Sebenarnya kata yang ditafsirkan Mujahid dan selainnya dengan
arti utruj (limau) adalah mutka, dan ini adalah salah satu qira'ah (cara
baca) ayat tersebut. Adapun qira'ah yang masyhur, yakni muttaka'a,
artinya sesuatu yang digunakan bersandar, baik berupa bantal maupun
selainnya, sebagaimana kebiasaan para pembesar saat menerima tamu.
Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak ada pertentangan diantara dua
penukilan di atas. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Manshur, dari
Mujahid, dia berkata, 'Barangsiapa yang membacanya muttaka'a,
maka artinya makanan. Sedangkan siapa yang membacanya mutka'a,
maka artinya utruj. Tidak ada halangan bila kata mutkaa'a memiliki
makna ganda, yaitu utrujj dan ujung bizhr (clitoris). Adapun bizhr
adalah tempat khitan untuk perempuan. Dikatakan, al bizhraa' adalah
wanita yang tidak dapat menahan kencingnya.

Al Karmani berkata, "Maksud Imam Bukhari bahwa kata
muttaka'a dalam firman-Nya,"t3!ifi crt;lti adalah bentuk maf,ul

dari kata al ittikaa' (sandaran). Ia bukan mutka'a yang bermakna
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utrujj dan tidak juga bermakna ujung bizhr (clitoris). Namun, Imam

Bukhari menggunakan bahasa yang kurang bagus."

Al Karmani terjebak dalam perkara lebih buruk dari apa yang

dia ingkari, karena perkataan itu tidak layak ditujukan kepada seorang

Imam seperti Bukhari. Sejumlah ahli bahasa menyebutkan bahwa

makna dasar al bizhr adalah semua bagian tubuh manusia yang

memiliki ujung, seperti puting buah dada.

'# al4tb (r-i:,* q p l$ ,isa )ij lgatadah berkata,

"Kalimat 'ladzuu ilmin limaa alimnaahu' [memiliki ilmu atas apa

yang lrami ajarkanJ, yaloi mengamallcan apa yang dia ketahui).

Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Uyainah, dari

Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah melalui sanad seperti di atas.

L irf ,itt? ,F-,t{'t flin,'!k19$ir Lt*>,-# i +Jtt)
i**tr c+rq;; $a'id bin Jubair berkata, "shuwaa'l malik adalah

takaran Persia yang bertemu kedua tepinya. Ia biasa digunakan untuk

minum oleh orang non-Arab'). Pemyataan ini dinukil lbnu Abi Hatim
dengan sanad ymtg maushul dan Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, s,rma sepertinya. Ibnu Mandah meriwayatkannya

dalam kitab Ghara'ib Syu'bah dan Ibnu Mardawaih dari jalur Amr bin
Marzuq, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, *l-fir 4}i (takaran raja), dia berkata,

{lrust \i g ,r*il,o,& n1 ,;i o;.F-H',y l"H, # ots (ra sama

seperti takaran yang terbuat dari perak dan biasa mereka gunakan

untuk minum. Al Abbas memiliki barang seperti itu pada masa

Jahiliyah). Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari

Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dan sanadnya shahih. Maklatk
adalah takaran yang terkenal bagi penduduk hak.
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Catatan

Mayoritas ulama membaca shuwaa '. Sementara dinukil dari Abu
Hurairah bahwa dia membacanya, shaa'al malik. Sedangkan dari Abu
Raja' dinukil wushuu'ul nrulik. Kemudian dari Yahya bin Ya'mur
wushuughul malik. Demikian yang dikutip Ath-Thabari.

. Ls,, - tr'.tgt$i e):l";ii) ,a* j.r )t6'1ebnu Abbas berktta, "Tufannicluuni

artinyu tujahhiluuni [kuliun menuduhku boclohJ "./. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Abu Sinan, dari Abdulah bin Abi Al Hudzail, dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayatg4, Y'j

o):r-!ibL Vakni o'tii:-i (katau bukan karenal lumu menucluhktt

dungu). Demikian juga dikatakan Abu Ubaidah yang dikutip
Abdurrazzaq. Dia juga meriwayatkan dari Ma'mar dan Qatadah
seperti itu. lbnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lbnu Abi AI
Hudzail dengan redaksi yang lebih lengkap. Dia berkata tentang

firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 94, ;lr ,tlii r1l'2 1Xe*a
rombongart itu keluor'), ;JJT-g-Lq'fu-U$ g:*A';;r *? il
(Ketika rombongan im keluar, angin berhembus dan datang kepada

Ya'qub dengan nrcntbawa aro,na Yusut), maka Ya'qub berkata, d
,:rii tiriJ 'u^ ','i-c.l I\ (sungguh aktt ntenclapati aronru Yusuf

kalau bukan karena kalian menuduhku bodoh). Maksudnya, kalau
bukan karena kalian mengira aku sudah dungu." Dia juga berkata,
"Ya'qub dapat mencium aroma Yusuf dari jarak yang ditempuh
perjalanan selama tiga hari." Kata tufunniduuni berasal dari kata a/

fanad, artinya tua renta.

'# i,,1, s?,L;j'r .'^;.v'# b * * :e,F'-;,'E*
(Ghayaabatil jubb fdasar sumurJ. Segala sesuaht yutg bisa
melenyapknn sesuatu darimu maka disebut ghayaabah. Adapun al
jubb adalah sumur yang belum dibangun pinggirannya). Demikian
tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Hal ini memberi asumsi bahwa ia
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termasuk perkataan Ibnu Abbas, karena dihubungkan dengan
perkataannya. Padahal sebenamya ia adalah perkataan Abu ubaidah
sebagaimana yang akan saya jEraskan. pada selain riwayat Abu Dzar
disebutkan, "ulama serainnya berkata...." versi inilah yang benar.

)'br,6 !rt{> (Bimu,minin lana artinya mempercctyai kami).
Abu ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah yuusuf [12]
ayat 17, J ynrUi St (engkau tidak aknn beriman kepada kami),
yakni ,::G; Qidak mempercayai).,,

-;jiLJ'o ,i \iti,li: ,V UV-h Wry E Jtii-(? qirj)
(syaghafahaa hubbaa artinya sampai kepada syighaf,, yaroi railit
halus pembungkus hati. Adapun kata sya'afaha berasal dari kata al
masy'uuf tsilal).Abu lrbaidah berkata tentang frrman Allah dalam
strrah Yuusuf ll2l ayat 30, Ls tlij '..'t-i 

lsesungguhnya cintanya
kepada bujangnya itu sangat mendalam), ..yakni gry dit..ljr S*,
'-i'r+1-4j 33 (Kecintaan menembus syighaf [kulit pembungkusJ

hatinya). Dia juga berkata, "sebagian orang membacanya sya'albha
yang berasal dari kata syu'uuf (gila).,,

Ulama yang membaca sya,afaha adalah Abu Raja., Al A,raj,
dan Auf, seperti yang diriwayatkan Ath-Thabari. sementara dari Ali
dan nrayoritas dinukil dengan kata syaghafoho.Dikatakan, ,furan
masyghuuf bi fulan", artinya cintanya telah mencapai puncak . syi,aaf
al jibal artinya puncak gunung. Asy-syighaaf ad,arah isi rrarii.
Dikatakan juga ia adalah bagian intinya.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari eurrah, dari Al Hasan, dia
berkata, "Asy-syaghaf artinya menaruh kecintaan pada perutnya,
sedangkan asy-sya' af, artinya gila karena kecintaannya. " Ath-Thabari
mengutip dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa asy-sya,af
artinya benci, dan asy-syaghaf artinya cinta. Namun, Ath-Thabari
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mcnganggapnya salah. Dia berkata, "Asy-Sya'af artinya cinta secara

umum."

6 Jdl&li f4tcaiy @shbu ilaihinna artinya aku cenderung

kepada mereka karena cinta). Abu ubaidah berkata tentang firman
Allah dalam surah Yuusuf ll2l ayat 33,'odl*i'$1S &'JP \
(iika Engkau tidak memalingkan dariku tipu daya mereka niscaya aku
akan cenderung untuk [menuruti keinginan merekaJ),"yakni ,:r^r:-i
pl',Pit (aku menuruti keinginan nterekn dan condong kepada

mereka\."

'+3 ,W( q j+ ,y ;lr i,yi. :{ii,t, ,{i ,hrt: r;1pe( L*t>
",r1-, 63-111 @Ji olpliy $',y: t,er, ly :ej) 1A'dh-Dhrghtru

adalah memenuhi tangan dengan rerumputan atau yang sepertinya.
Di antara penggunaannya adalah firman Allah, 'khudz biyadika
dhightsan' [ambillah dengan tanganmu seiknt rumputJ, ia bukan
berasal dari kata 'adhghaatsu ahlaam'. Bentuk tunggalnya adalah
dhighx). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dia
bermaksud mengatakan bahwa kata dhighrs pada firman Allah dalam
surah Shaad [38] ayat 44, GL+ !*r'*ibermakna memenuhi tangan

dengan rerumputan, bukan bermakna sesuatu yang tidak ada
penakwilannya. Dalam riwayat Abu ubaidah, sehubungan firman
Allah dalam surah Yuusuf ILZ) ayat 44, ?^)'Ji citili tja lueret a

menjawab; itu adalah mimpi-mimpi yang kosong),dikatakan; bentuk
tunggalnya adalah dhights, artinya mimpi yang tidak memiliki
penakwilan. Menurut say3, ia adalah mimpi yang bermacam-macam
sebagaimana halnya rerumputan yang digenggam. Dikatakan, dhights
artinya rerumputan sepenuh telapak tangan." Dalam riwayat lain
disebutkan, "Firman-Nya, t |*, *'!r. i|iJ') (Ambillah

rerumputan sepenuh tanganmu lalu pukulkanlah ia)." .Lbdunazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari eatadah, tentang firman Allah,
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7'lai o*i dia berkat u, L.2tKt i>rjfr e Qo adalah mimpi-mimpi

dusta).

*'J4-6 (;;. S! irSj11 g-,yJit ,y 1"$1 @amiir berasal dari

kata miirah [maknnanJ. Nazdaadu kaila ba'iir ]tito menambah

takaran unta), yalcni seberat yang dapat dibawa unta). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Yuusuf ll2l ayat 65, '#:
r*i go" kami dapat memberi makan keluarga kami), & +*:"g,V
iL;i.lr (Kami membeli maknnan untuk mereka). Adapun firman-Nya,

-b.',F,yakni ft ,b (Bawaan unta). Al Firyabi meriwayatkan dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya, -U.,F, yakni J5

)+ (yong dibawa keledai). Ibnu Al Khalawaih berkata dalam

kitabnya Laisa, "Ini adalah huruf yang sangat sedikit (digunakan).

Muqatil menyebutkan dari Az-Zabur bahwa ba'iir dalam bahasa

Ibrani artinya semua yang dibawa. Untuk memperkuat hal itu bahwa

saudara-saudara Yusuf berasal dari negeri Kan'an. Sementara di sana

tidak ada unta.

e (#l,sj\ (Awaa ilaihi artinya dikumpulkan kepadanya). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah, 'orSi A ,sji (menggabungkan

saudaranya kepadanya), "Yakni lmengumpulkannya

bersamanyaf."

it.-6 kt|', y (As-Siqaayah artinya takaran),yakni bejana yang

digunakan untuk minum. Dikatakan, Yusuf menjadikan bejana itu
untuk takaran agar mereka tidak menggunakan takaran yang lain,

sehingga mereka tidak menzhalimi diri mereka sendiri. Abdurcazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman Allah dalam

surah Yuusuf [12] ayatTA, 'atl*)t 
,JQ (*u*osukkan tempat minum),
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dia berkata , " '4 q:;i"O-+ir iuy lc"tot milik raja yang biasa dia

gunakan minum)."

Jt;j f 1i;i1 Qafta' artinya senstiasa). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Yuusuf [T2) ayatff., f"uS''k )t
'&j 

lOemi Allah, kamu selalu menyebut Yusufl,"Yakni f"i; Jti I
(kamu senantiasa mengingatnya)." Ath-Thabari meriwayatkan dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujah id, *'& yakni + ',* 'rik t giaok blah

mencintainya)".

rlli4r*-:;4 (Tahassasuu artinya carilah berita). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Yuusuf [12) ayzt

87 , g|'&;-b gL,*A Uasr @ergtlah kamu, maka carilah berita

tentang Yusuf don saudaranya), "Yakni pt '*-it glfr;itjtl$:
(Carilah lrabar pada tempatnya)."

iiQiir; ,il,r ltb'e (tt, (Ghasyiyah [yrrg menutupiJ, jikt
dilraitkan dengan adzab Allah, makn artinya yang umum dan

menyeluruh). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah

Yuusuf ll2) ayat l0l, y.$r yti-O'i..+e; itb (sit<sa Altah menutupi

mereka), "Yakni, "r'-i)ti (meliputi merekn)." Abdunazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah tentang firman Allah, fuu
{lr ..,r;.n Lr, "Yakni Fg,5 

"-4j (t 
"joaian 

yang meliputi mereka))'

fi' .e+, b:;) (af> (Haradhan artinya knmu dihancurknn

kesedihan). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, b|r'of,S .?
(sampai engkau binasa), *Al Haradh adalah seseorang yang

dihancurkan kesedihan atau kecintaan."

it-+1r'oL:,i !, lttb ti.V I nH47V; (Istai'asuu artinya

mereka putus asa. Walaa tai'asu min rauhillah (jangan putus asa dari
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rahmat Allah), maksudnya adalah harapan). Pernyataan ini tercantum

dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani'

Adapun periwayat selain keduanya tidak menyebutkannya. Hal ini

telah disebutkan dalam biografr Nabi Yusuf pada pembahasan tentang

cerita para nabi.

'g,,=r,nr19rs9tl'gz +t tltit?g- 4i'6J,Gilt t V t i*t V' ;-u
41i}a,J (Khalashuu najiyyan artinya menyingkir dalam keadaan

selamat. Bentuk jamalcnya adalah anjiyah, knta kerjanya yatanaaiaun,

dan bentuk tunggalnya adalah najiy. Adapun bentuk ganda dan

jamalotya adalah najiya dan anjiyah). Pemyataan ini tercantum dalam

riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani. Sementara

dalam riwayat Al Mustamli dikatakan,"i'tarafuu" (mereka mengakui)

sebagai ganti "i'tazaluu" (mereka menyingkir), tetapi yang benar

adalah versi pertama. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah

dalam surah Yuusuf ll2) ayat 80, Lj2.j ri"* (menyendiri dengan

berbisik-bisik), "Khalashuu artinya menyendiri, dan naiiyan artinya

berbisik-bisik"). Kata "an-najiy" dapat digunakan untuk satu orang

dan jamak. Namun terkadang kata jamaknya adalah aniiyah.

r. Firman A[ah, |!i:ti ,b Wi 6 afr Ji s4'"t"b e'dt
t.'rthJl) e,;.\,P'u

"Dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada

keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakon ni'mat-

Nya kepada dua orang bapakmu sebelum ita, (yoitu) Ibrahim dan

Ishaq." (Qs. Yuusuf [12]: 6)

14 - FATgUL BAARr



et;\;
4688. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, Yusuf

bin Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya

kepadamu dan kepada keluargo Ya'qub). Disebutkan hadits Ibnu

IJmar, "Seorang yang mulia, anak dari orang yang mulia...". Al
Hakim meriwayatkan yang sepertinya dari hadits Abu Hurairah.

Hadits ini menunjukkan keutamaan Nabi Yusuf AS, yang tidak
dimiliki oleh selainnya. Maksud "Manusia yang paling ntulia..."
adalah dari segi nasab. Hal itu tidak berkonsekuensi bahwa dia lebih
utama dari selainnya secara mutlak.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin
Muhammad, dari Abdushamad, dari Abdunahman bin Abdullah bin
Dinar, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar RA. Abdullah bin
Muhammad yang dimaksud adalatr Al Ju'fi (guru Imam Bukhari yang

masyhur). Pada kitab Athraf Khalf disebutkan, "Abdullah bin
Muhammad berkata..." Namun, versi yang pertama lebih tepat.

2. Firman Atlah, '#.U.t>6 yrl:',-ari e b€ "r,al

"Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaun Allah pada
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang

bertanya.tt (Qs. Yuusuf [l2lt 7)

,*; +; il' & o' J;r'E-,iv & ior d3i;.:; ci r
t* t'*i'rjti.prxf i' + ,*;i:)ur1/i utlt';si
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-r.' 
,l' q /t,!tA I' ,1'

ryrf* 1,;,t ):tL * i,su

.rfi$ ri1 3>["fr e €'rV

U -; orlt 7;'u ilu .:tfu
*tfu b *j) ,tjv .rrt ;12
ldgult e€'rW lu .r., $v

4689. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

ditanya, 'Manusia manakatr yang lebih mulia?' Beliau menjawab,

'Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa

diantara mereka'. Mereka berkata, 'Bukan tentang ini kami bertanya

kepadamu'. Beliau bersabda, 'Manusia yang paling mulia adalah

Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra keknsih

Allah '. Mereka berkatq 'Bukan tentang ini kami bertanya kepadamu'.

Beliau bersabda, 'Apakah tentang keturunan-keturunan Arab yang

lralian tanyakan kepadalcu?' Mereka berkata, 'Benar!' Beliau

bersabda, 'Orang yang terbaik di antara kamu pada masa Jahiliyah
adalah yang terbaik di antara kamu dalam Islam jika dia memahami

agama'."

Diriwayatkan juga oleh Abu Usamah dari Ubaidillah.

Keterangan Hadits:

@ab firman Allah, "Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda

kekuasaan Allah pada [kisah] Yusuf dan saudara-saudaranya bagi

orang-orang yang bertanya").Ibnu Jarir dan selainnya menyebutkan

nama saudara-saudara Yusuf, yaitu Rubail, Syam'un, Lawa, Yahudza,

Riyalun, Yasyjar, Daan, Niyal, Jaad, Asyar, dan Benyamin. Yang

tertua di antara mereka adalah yang pertama disebutkan.

Kemudian hnam Bukhari menyebutkan padanya hadits Abu

Hurairah, "Rasulullah SAW ditanya, 'Manusia manakah yang paling
mulia...') yang telah dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang
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cerita para nabi. lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Muhammad, dari Abdah, dari Llbaidillah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari

Abu Hurairah. Muhammad yang disebutkan diawal sanad adalah Ibnu

Salam sebagaimana telah disebutkan secara tegas pada pembahasan

tentang cerita para nabi. Abdah adalah Ibnu Sulaiman, dan Abdullah

adalah Al Umari.

Dalam mengabungkan perkataan Ya'qub dalam surah Yuusuf

|21 ay at 6, |!-?) |!4i- U,.g i (D a n d em i ki anl ah Tuha nmu m emil ih

kamu),dengan perkataannya dalam ayat 13, +Lt '-iiL t( Jei'2 1,1tru

khawatir kalau dia dimaknn serigala), terdapat hal yang tidak jelas.

Sebab Ya'qub menegaskan bahwa Yusuf terpilih sebagai nabi, dan

secara zhahir hal itu tedadi pada masa yang akan datang, lalu
bagaimana dia mengkhawatirkan Yusuf akan binasa sebelum datang

masa kenabiarurya?

Dalam hal ini, ulama memberikan jawaban sebagai berikut:

Pertama, kemungkinan dia dimakan serigala tidak
berkonsekuensi dimakan seluruh badannya sehingga meninggal.

Kedua, maksudnya unfuk menolak permintaan saudara-saudara Yusuf
yang ingin membawanya, maka Ya'qub berbicara dengan mereka

sesuai kebiasaan mereka, bukan menurut apa yang dalam
keyakinannya. Ketiga, perkataannya "Dia memilihmu" adalah kalimat
berita yang bermakna doa. Sebagaimana dikatakan, "Fulan dirahmati
Allah", hal ini tidak menafikan terjadinya kebinasaannya sebelum itu.
Keempat, pemilihan yang disebutkan Ya'qub telah terjadi sebelum
saudara-saudaranya meminta kepada bapak mereka untuk melepaskan
Yusuf bersama mereka, berdasarkan firman Allah pada ayat
selanjutnya -mengutip perkataan saudara-saudaranya setelah

menjatuhkannya ke dalam sumur-, i ;r; tk ei\"e!:,3 *#\i)
ot:P-i- (Dan [di waktu dia sudah dalam sumurJ Kami wahyukan

lrepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritaknn kepada
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merekn perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi). Bukan

hal yang mustahil bila kenabian telah datang kepadanya dalam usia

tersebut, karena Allah telah berfirman dalam kisah Yahya pada surah

Maryam [19] ayat 12, +'jr1Jr i*r"j (dan Kami berikan kepadanya

hilcrnah selagi ia masih kanak-kanafr,), sementara perkara ini tidak

khusus bagi Yahya. Sebab Isa telah berkata di sa,at masih dalam

buaian sebagaimanayang disebutkan dalam surah Maryam [19] ayat

30, r3 elt t +5j' g.sr, tyr * ,it (Sesungguhnya aku ini hamba

Allah, Dia memberitat Al Kitab [fnjilJ dan Dia meniadikan aku

seorang nabi). Apabila pemilihan yang drjanjikan telah terjadi pada

diri Yusul maka tidak ada halangan jika sesudah itu dia meninggal.

Kelima, Ya'qub mengabarkan pemilihan tersebut berpatokan kepada

apa yang diwahyukan kepadanya, sementara dalam berita bisa terjadi

nasakh (penghapusan) menurut sebagian orang, dan ini termasuk di

antara. Sesungguhnya dia mengatakan, "AlQt khawatir kalau dia

dimaknn serigala", hanya sebagai kemungkinan, bukan kepastian.

Serupa dengannya adalah kabar Nabi SAW tentang berbagai tanda-

tanda kiamat, seperti Dajjal, turunnya Isa, dan keluarnya Matahari dari

Barat. Meski demikian, beliau SAW keluar ketika terjadi gerhana

matahari sambil menarik selendangnya karena panik dan khawatir

akan terjadi kiamat.

3- Firman Allah, 'W ";"t t:;i'€jjji € u*'[. jtt

"Ya'qub berkatar "sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang

baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaron yang baik itulah
(kesabaranku). " (Qs. Yuusuf [12]: 18)

'.".,, a. tl /. o'l ,, /c'-'c'l 
' 

o ' ' 
olr,

,t A."ils.) r"rn-^tl if *S l), A o)-P * ql)'f

;e \,* 4t g'))4kG *rv f yt *;:t'&', fi*',
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,2 u t''- Z'iilL ;"J; Itt)/.v.e
^ 

t.. z ,/ , c t /

citt gs'b "*";. *S of :i-) *
,?nt uil $v v +)! J\l ri Jt;'e *',

Art,c

^t 
ob ilt Ju *41

\it it, ;\t .lt,s...ir?nt a;!-G ii,-"'*-ii * ol,

itlr, .oi, 1 6 Je iuiLir ?nr, ,"1; :kt :ii ,:i \ >u.

.i,(ir ;ill (&ik *syr+ ,eie;i' t1; il'

4690. Dai. Az-Zuhri, aku mendengar ;;* ain *-zuaair,
Sa'id bin Al Musayyab, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidillah bin

Abdillah, dari hadits Aisyah (istri Nabi SAW) ketika penyebar berita

dusta berkata kepadanya apa yang mereka katakan dan Allah
membebaskannya dari tuduhan itu. Setiap mereka menceritakan

kepadaku sebagian dari hadits, bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika
engknu ttdak bersalah niscaya Allah akan membebaskanmu

(memulihkan nama bailonu), dan jika engkau telah melakukan suatu

dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-

Nya." Aku berkata, "Sesungguhnya demi Allah, aku tidak
mendapatkan perumpamaan kecuali bapak Yusut 'Kesabaran yang
baik (itulah kesabaranku). Allah Maha Penolong atas apa yang kamu

lratalran' . Maka Allah menurunkan , 'Sesungguhnya orang-orang yang
datang membawa berita dusta adalah sekelompok daripada kflmu',
sepuluh ayat."

,L-ju a^*G?f e, r;:lrif ,iL iss g:o\t ; o)F r
,r ,P :&i * \t t:" Uti* ,;rit $rri *pi tli t:J.

W', # 'L-ju akc -rtt 'g:'du l'>'t-.i &J->
)z

iu:-:.ir ?", ";; ";i t ;,f '#i E U?|F -o./cp1 q9Q
. .,

.OtifJ U Jte
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4691. Dari Masruq bin Al Ajda', dia berkata: Ummu Ruman (dia

Ibu Aisyah) menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika aku -dan

saat itu Aisyah ditimpa demam- maka Nabi SAW bersabda,

'Barangkali karena cerita yang banyak diperbincangkan'. Dia

menjawab, 'Benar!' Aisyah duduk dan berkata, 'Perumpamaanku dan

perumpamaan kamu seperti Ya'qub dan anak-anaknya; bahkan diri
kamu sendiri yang memandang baik (perbuatan yang buruk itu).

Maka kesabaran yang baik (itulah kesabaranku). Dan Allah sajalah

yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.'

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Bahkan diri kamu sendiri yang memandang

baik fperbuatan yang buruk ituJ "). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah, "Bahknn diri knmu sendiri yang memandang baik

[perbuatan yang buruk ituJ ", yakni dihiasi dan diperbagus."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits tentang

berita dusta. Penjelasannya secara lengkap akan disebutkan pada tafsir
surah An-Nur. Dia juga menyebutkan dari jalur Masruq, dari Ummu

Ruman (yak i Ibu Aisyah), Ialu disebutkan sebagian dari berita dusta.

Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap

dalam biografi Yusuf pada pembahasan tentang cerita pada nabi.

Adapun sanad-nya yang terputus dan jawabannya telah dikemukakan

secara detail.
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4. Firman Allah, i-rrflr '*;tti 4t W.e'$ Ct'a3S7ttt

u*Ur.
"Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda

Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup

pintu-pintu, seraya berkata,'Morilah kesinit." (Qs. Yuusuf [12]: 23)

*y\suri-6
Ikrimah berkata, "Kata haita lal<a dalam batrasa Al Hauraniyah

artinya halumma (marilah)." Ibnu Jubair berkatq "Artinya adalah

ta'aalah (marilah)."

.t;tjjL K 6:JV Cy, ,,SG ,es 4 :,Sv 2riX i/ nr * *
'j,;1 2r* i.t *, Uf ,p"rrr Ui .r-t-j:r-,.a)f'r' *A :!g

p5fi_5'+
4692. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Haita laka"

marilah ke sini). Dia berkata "Sesungguhnya kami membaca

sebagaimana yang diajarkannya kepada kami."

Matswaahu artinya tempatnya. Alfayaa artinya keduanya

menemukan. Alfau aaboa'ahum artinya mereka mendapatkan bapak-

bapak mereka. Al Faina artinya kami mendapatkan. Dari Ibnu

Mas'ud, "Bahkan aku takjub dan merekn memperolok-olol('.

dt * tr,b:i 6 U":;'oi lf ht ,*, lt * e a:-* *
,'*t; t' fr'#t'i+i 'i6 r>t.,irr&3 *?rt*

:-^,$g'Js'1.ia,-I ;.t|iu, .#
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b)t';* *; 4wttki J; ,;a F'&rz n aG
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1'7|.41'tol 'h' 
ju ,9r-tt'p W.') ^; a'; ,At JL'rb4

*t W*.,rrir JbC
',*i') h-fur & $j t '.-l o to.

,_-,1-t Jl 
a_6-r

4693. Dari Masruq, dari Abdullah RA, bahwa ketika kaum

Quraisy lamban menyambut Islam dari Rasulullah SAW, maka beliau

mengucapkar:,'Ya Allah cukupkanlah aku dari mereka dengan tuiuh

(tahun kemarau) seperti tujuh (tahun kemarau) Yusuf', maka mereka

ditimpa kemarau yang menghabiskan segala sesuatu hingga mereka

makan tulang-tulang, sampai-sampai seseorang memandang kelangit

dan dia melihat antara dirinya dengan langit seperti kabut. Allah

berfirman, 'Makn tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang

nyata,'. Allah berfirman, ' Sesungguhnya (kalau) Kami akan

melenyapkan sil<saan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan

kembali (ingkar)." Apakah akan dihilangkan dari mereka adzab pada

hari kiamat, padahal telah berlalu kabut dan juga hantaman yang

datrsyat."

Keterangan:

(bab firman Allah, "Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal

di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundul*nn dirinya

[kepadanya] "). Nama perempuan ini sebagaimana yang masyhur

adalah Zulaikha. Sebagian mengatakan Ra'il. Sedangkan nama

majikannya adalah Al Aziz Qithfir. Ada juga yang mengatakan Ithfir.
'J\-33 

**1rpu, d cJ ,l;kllts:u t.i,uiri, Lrii'lr '*;iLi

"dw 
: fr ';-,Jr.t lOia menutup pintu-pintu, seraya berkata, 'Marilah
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kesini'. Ikrimah berknta, "Kata haita laka dalam bahasa Al
Hauraniyah artinya halumma (marilah)." Ibnu Jubair berkata,

"Artinya adalah ta'aalah (marilah). " Perkataan Ikrimah dinukil Abd

bin Humaid dengan sanad yang maushul melahti jalurnya. Lalu dia

meriwayatkan dari jalur lain dari Ikrimah, dia berkata, "huyyi'ta

laka".Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Masruq, dari Abdullah, dia

berkata, "Rasulullah SAW membacakan kepadaku,'haita laka', yakni

kemarilah engkau." Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari

Ikrimah, dia berkata, "Maknanya, 'Aku telah bersiap untukmu'." Dari

Qatadah dikatakan, "Sebagian mereka mengatakan artinya, 'kemarilah

engkau'." Perkataan Sa'id bin Jubair dinukil Ath-Thabari dan Abu

Syaikh dengan sanad yang maushul dai jalurnya. Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah, U *Uti11Oi" berkata, 'haita laka),

"Yakni kemarilah."

Abu Amr bin Al 'Alla' berkata: Kata haita sama saja untuk satu,

dua, dan jamak, serta jenis laki-laki dan perempuan. Hanya saja kata

sesudahnya yang berbeda. Untuk satu orang laki-laki 'haita laka',
untuk dua orang laki-laki, 'haita lakuma'... dan seterusnya."

Kemudian dia berkata, 'oAku menyaksikan Abu Amr bin Al
Alla' ditanya seseorang tentang orang yang membaca kata tersebut

dengan 'hi'tu laka', maka dia berkata, 'Lri batil, karena tidak dikenal
orang Arab'." Namun, bacaan seperti itu justru dikukuhkan AI Farra'.
Dia menukilnya dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud. Pada

pembahasan mendatang akan dijelaskan dari Ibnu Mas'ud mengenai

hal itu.

6rrl,ii t;E 63F t,l.;l) :16 ,u'* :)'it yi:; /.yt *'* (Dari

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Haita laka" (marilah ke sini).

Dia berknta "Sesungguhnya kami membaca sebagaimana yang
diajarkannya kepada kami".). Demikian dia sebutkaR secara ringkas.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Al A'masy, "Aku
mendengar Al Farra' berkata -dan aku mendengar mereka saling
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berselisih- 'Bacalah sebagaimana diajarkan kepada kamu, dan hati-

hatilah jarrgan berlebihan dan berselisih. Hanya saja ia seperti

perkataan seseorang; Kemarilah dan ayolah." Kemudian dia

membaca, "waqaalat haita laka" (Dia berkata, "Marilah ke sini").

Aku berkata, "Ada sejumlah orang membaca, 'hita laka'." Dia
berkata, "Tidak, aku membacanya sebagaimana diajarkan kepadaku

lebih aku sukai."

Demikian diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Syaiban dan

Za'idah dari Al A'masy seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari jalur

Thalhah bin Musharrif, dari Abu Wa'il, bahwa Ibnu Mas'ud membaca

"haita laka", dan dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari Al A'masy,

dengan sanad-nya, tetapi dia membacanya 'huita laka'. Abd bin

Humaid meriwayatkan dari Abu Wa'il, dia berkata, "Abdullah

membacanya 'haita', maka aku berkata, 'Sesungguhnya orang-orang

membacanya 'huita', lalu beliau menyebutkan seperti di atas.

Riwayat ini lebih kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, qira'ah (cara baca) Ibnu Mas'ud

dinukil dengan kata'hiita', 'huita', dan'haita'." Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa dia membacanya seperti itu,

tetapi dengan memberi huruf hamzah (yakni hi'ta, hu'ta, dan ha'ta).

Pada pembahasan yang lalu dinukil pengingkaran Abu Amr akan hal

itu. Namun, apa yang dia ingkari dikutip dalam qira'ah Hisyam di

antara qira'ah yang tujuh, dan dinukil juga darinya dengan kata

'huita' dar'haita'.

Ibnu Katsir membacanya'haita' dan'huifc'. Nafi' dan Ibnu

Dzakwan membacanya 'hiita' dan'haita'. Sedangkan jumhur ulama

membacanya 'haita'. Ibnu Mahaishin membacanya 'haiti' dan ia
dinukil dari Ibnu Abbas dan Al Hasan. Ibnu Abu Ishaq (salah seorang

atrli Natrwu di Bashratr) membacanya 'hiitu'. Sementara An-Nahhas

membacanya 'hiiti'.
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Mengenai penukilan dari Ikrimah bahwa ia adalah bahasa Al
Haurania, disetujui Al Kisa'i dan Al Farra' serta selain keduanya

seperti terdahulu. Dari As-Sudi dikatakan bahwa ia adalah bahasa

Qibti dan maknanya "kemarilah engkau." Lalu dinukil dari Al Hasan

bahwa ia adalah bahasa Suryani, dan maknanya sama seperti itu. Abu
zaid Al Anshari berkata, "Ia adalah bahasa Ibrani dan asalnya adalah
'ltaita lajja' yang artinya 'ayolah', dan kemudian disadur ke dalam
bahasa Arab. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ia adalah bahasa
Arab yang bermakna anjuran untuk datang.

'it;r,611Z (Matswaahu artinya tempatnya). pernyataan ini hanya

terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Demikian juga dengan yang
sesudahnya. Abu ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah
Yuusuf ll2) ayat 2t,'orl-Z gii (Beritranrah kepadanya tempat [dan
layananJ yang baik), "Yakni tempat dia tinggal." Dikatakan kepada
siapa yang disinggahi tamu sebagai, "Abu matswaahu.,,

#?t 'p;r-fl fyai .$-zj,.;iiil (Atfuyaa artinya keduanya

menemukan. Alfau aabaa'ahum artinya mereka mendapatkan bapak-
bapak merekn. Al Faa). Abu ubaidah berkata tentang firman Allah
dalam surah Yuusuf [12) ayat 25, q4r 6:J*i 6:i '.tiii\ (keduanya

mendapati suami wanita itu di depan pintu), dan firman-Nya dalam
surah Ash-Shaaffaat [37) ayat 69, n^i;t, t3-;lll,-$1gesungguhnya

mereka mendapati bapak-bapak merela).

plg!-.-;y'+'5.1 y,.-* 
/.1 ,f,, (Dari lbnu Mas'ud, ,,Bahkan

aku takjub dan mereka memperolok-olok"). Demikian tercantum di
tempat ini, yang dihubungkan kepada sanad sebelumnya. Al Hakim
menukilnya dengan sanad yang maushul (bersanrbung) dalam kitab Al
Mustadrak dari jalur Jarir dari Al A'masy seperti ini. Terjadi
kemusykilan tentang kesesuaian penyebutan ayat tersebut di tempat

' Adapun yang tercantum dalam matan adalah.alfaina'.
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ini, karena ia adalah ayat dalam surah Ash-Shaaffaat. Sementara

dalam surah ini tidak ada yang semakna dengannya. Lalu Imam

Bukhari menyebutkan juga pada bab ini hadits Abdullah, "Orang-

orang Quraisy ketika lamban menyambut ajaknn Nabi SAW, maka

beliau mengucapkan, 'Ya Allah cukupknnlah aku dari merekn dengan

tujuh (tahun kemarau) seperti tuiuh tahun Yusuf'.". Hadits ini juga

tidak memiliki kesesuaian yang jelas dengan judul bab yang

disebutkan, yaitu bab firman Allah, "Dan wanita yang Yusuf tinggal di

rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukknn dirinya (kepadanya)'"

Kemudian Abu Al Ishba' Isa bin Sahal berusaha menjelaskan hal

ini sebagaimana yang saya nukil dari Rahlah Abu Abdullah bin

Rasyid yang secara ringkasnya adalah:

Imam Bukhari memberi judul, "Bab dan wanita yang Yusuf

tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya

ftepadanya)", lalu menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Ketika Quraisy

lamban...", dan dia menyebutkan sebelum itu pada pada bab ini dari

Ibnu Mas'ud, "Bahkan aku takjub dan mereka memperolok-o1ok."

Dia berkata; Maka sampailah kepada kesimpulan yang

dimaksud, tetapi Imam Bukhari tidak menyebutkaln>11 yaitu firman-

Nya dalam surah Ash-Shaaffaat l37l ayat 13-14, otii;-1 rtfi $y1

o|i3-\ri grt6$ loan apabila mereka diberi pelaiaran mereka

tiada mengingatnya. Dan apabila merekn melihat sesuatu tanda

kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan."). Dari sini diambil

kesesuaian penyebutan bab di atas.

Penjelasannya; knam Bukhari menyamakan apa yang te{adi

pada Nabi Yusuf AS bersama saudara-saudaranya dan istri Al Aziz

dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan kaumnya.

Perbuatan kaumnya yang mengeluarkannya dari negerinya (Makkah)

disamakan dengan keadaan Yusuf yang dikeluarkan saudara-

saudaranya, lalu menjualnya kepada orang yang memperbudaknya.

Nabi SAW tidak membalas dendam kaumnya ketika menaklukan
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Makkah sebagaimana Yusuf juga tidak meinbalas saudara-saudaranya

ketika srereka daturg kepadanya s€raya berkata sebagaimana

disebutkandalam surahYuusuf [12] ayatgt, qia trr ljrl irli it (Demi

Allah sesungguhnya Allah telah melebihkaa lumu atas kami). Nabi

SAW mendoakart turunnya hrUan ketika diminta oleh Abu Sufyan

sebagaimana Yusuf mendoakan rurtuk saudara-saudaranya ketika

mereka datang dengan penyesalan. Dia'hanya berkata, '€J i.,l I
#3 iitr '#;- ?:Ft (Pada hari ini tak ada cercaan terhadap knmu,

mudah-mudahan Allah mengampuni [kamuJ )

Dia berkata: Makna ayat pada bab di atas adalah "Bahkan

engkau takjub atas kesantunan-Ku terhadap mereka meski mereka

memperolok-olokan engkau dan bersikukuh di dalam penyimpangan

mereka.'2 Apabila disesuaikan dengan qira'ah Ibnu Mas'ud yang

membaca dengan lafazh 'ajibtu'(aku takjub), maka maknanya ad3l4h,

"Bahkan aku takjub atas kesantunanmu terhadap kaummu ketika
mereka menjadikanmu sebagai wasilah (perantara), maka engkau pun

berdoa untuk mereka, sehingga mereka dilepaskan dari mugib.4h-

tersebut. Hal ini sama seperti kesantunan Yusuf terhadap saudara-

saudaranya ketika mereka datang dalam keadaan butuh, dan begitu
juga kesantunannya terhadap istri Al Aziz ketlka dia memperdaya

majikannya dan berdusta atasnya hingga memenjarakannya, tetapi

Yusuf mengampuninya setelah itu dan tidak memberi santsi
kepadanya.

Dia berkata: Nampak kesesuaian makna kedua ayat ini meski

secara zhahir tidak memiliki hubungan yang jelas. Dia juga berkiia:
Perkara seperti ini banyak terdapat dalam kitabnya (Imam Bukhari),
sehingga sebagian orang yang tidak mengerti, mencela sikapnya.

Tampak juga kesesuaian antara dua kisah dalam firman-Nya
pada surah Ash-Shaaffaat, 0'3i$.i^1-i-.5 t\iirilj @pabila mereka

melihat bukti-bukti [kekuasaanJ mereka *"*p"rolok-olok), yang di
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dalamnya terdapat isyarat akan sikap mereka yang terus menerus

dalam kekafiran dan penyimpangan, dengan firman-Nya tentang kisah

Yusuf, ,p &'r::tl c,,u-Ir rifi 6 ,b;',;a}il '*i t $emuaian tantpnk

bagi mereka sesuduh mereka melihrtt bukti-buktt untuk

meme nj arakannya h in gga waktu tertentu).

Perkataan Imam Bukhari, "Dan dari Ibnu Mas'ud" dinukil

dengan sanad yang ntoushul melalui sanad sebelumnya. Ath-Thabari

dan lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al A'masy, dari Abu

Wa'il, dari Syuraih bahwa dia mengingkai qira'ah dengan lafazh

'ajibtu (aku takjub). Dia berkata, "Allah tidak takjub, hanya saja yang

takjub adalah yang tidak mengetahui." Dia juga berkata, "Aku

menyebutkannya kepada lbrahim An-Nakha'i, lalu dia berkata,

"sesungguhnya Syuraih sangat takjub dengan pandangannya dan

sungguh Ibnu Mas'ud membacanya 'ajibtu, sementara dia lebih

paham darinya"

Al Karmani berkata "fmatn Bukhari menyebutkannya di tempat

ini meskipun ayat tersebut terdapat dalam surah Ash-Shaaffaat. Hal itu

sebagai isyarat bahwa Ibnu Mas'ud membacanya'ajibtu sebagaimana

dia membaca haitu. Kesesuaian ini bisa diterima, hanya saja apa yang

disebutkan dari lbnu Sahal lebih detil dan teliti.

Bacaan 'ajibtu (aku takjub) juga merupakan qira'ah Said bin

Jubair, Hamzah, dan Al Kisa'i. Adapun yang lainnya membacanya

'ajibta (engkau takjub). Maksud kata ganti 'engkau' di sini adalah

Rasul. Demikian ditegaskan oleh Qatadah. Namun, ada juga

kemungkinan yang dimaksud adalah setiap yang sesuai dengannya.

Adapun versi 'ajibrr' (aku takjub) riwayat Syuraih menunjukkan

bahwa yang dimaksud adalah Allah. Namun , pengingkarannya tidak

memiliki dasar, karena qira'ah seperti ini terbukti akurat, maka harus

dipahami sesuai dengan apa yang patut bagi Allah' Mungkin juga kata

'aku' pada ayat itu dipalingkan kepada pendengar, yaitu; Katakanlah,

"Bahkan aku takjub dan rnereka memperolok-olok", tetapi yang

2A - FATIIUT BAAR.X

--



menjadi pegangan adalah pendapat yang pertama. Kemungkinan ini

diakui Ibrahim An-Nakha'i dan ditegaskan Sa'id bin Jubair

sebagaimana dikutip Ibnu Abi Hatim sehubungan firman-Nya,'bal
ajibtu'(bahkan aku takjub), diaberkata, "Maksudnya adalah Allah."

Kemudian dinukil melalui jalur lain dari A1 A'masy, dari Abu

Wa'il, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia membacanya 'bal ajibtu', dan dia

berkata, "Hal ini mirip dengan firman-Nya, dalam surah Ar-Ra'd [13]
ayat 5, i+J"*r;;"#1i it{5 (Dan iika [ada sesuatuJ yang kamu

herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka).

Ibnu Abi Hatim menukil dalam kitab lr-Radd Ala Al Jahmiyyah dari

Muhanrmad bin Abdurahman Al Muqri -yang diberi gelar mutta dan

biasa dilebihkan atas Kisa'i dalam hal bacaan Al Qur'an- bahwa dia

berkata, "Aku lebih menyukai membacanya 'wa ajibtu' dengan

menyeli sihi pandangan Jahmiyah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Al
Humaidi, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Abdullah.

Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Shubaih, yakni Abu Adh-Dhuha.

Dia lebih dikenal dengan nama panggilannya. Dalam musnad Al
Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Al A'masy mengabarkan kepadaku

-atau dikabarkan kepadaku darinya- dari Muslim." Demikian
tercantum dalam riwayatnya disertai keraguan. Demikian jugu

diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalurnya. Al
Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi lJmar, dari Sufyan, dia

berkata, "Aku mendengarnya dari Al A'masy -atau mengabarkan

darinya- dari Muslim bin Shubaih." Namun, keraguan ini tidak
membuat cacat keotentikan hadits, karena ia telah disebutkan dalam

pembahasan Istisqa' (memohon hujan) dari jalur lain, dari Al A'masy,
dari selain riwayat Ibnu Uyainah, maka ia masuk dalam kategori

riwayat pendukung.
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5. Firman Allah,

,ftt,t i1 j;fu s &'g;3'

tc.
*--r. ,gw S j,V S

" Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf,

"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya

bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannyo.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.,,
Raja berkata (kepada wonita-wanita itu), "Bagaimana keadaanmu
ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya
(kepadamu)?" Mereka berkata: Maha Sempurna Allah.', (Qs.

Yuusuf [12]: 50-51)

.Ui:ua-Ja-
,.

tir-o t'.gY',)

a.fr

Haasya dan haasyaa adalah kata yang menunjukkan penyucian

dan pengecualian. Hashhasha artinya menjadi jelas.

*?" ;* i, J;-,iG ,Jti -:; hr ,r.r;;:,L e_._i f
6 oAt ,f 4'rt ,*F f: iyq; jt ott :;i ,G; ?ut n'i
l:,> ,{ i6 ,1 AqU'6;i };j ,6yt1it t;tr ii; .)

( 4'"#)#}, C.,,Stl r',yi

4694. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Semoga Allah merahmati Luth, sesungguhnya dia
berlindung kepada keluarga yang kuat, sekiranya aku tinggal di
penjara sebagaimana lamanya Yusuf (tinggal di dalamnya), niscaya
aku akan menyambut ydng memanggil itu, dan kita lebih berhak
terhadap lbrahim ketikn Allah berfirman kepadanya, 'Apakah kamu
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belum yakin?' Dia menjawab, 'Bahkan aku telah mqtakininya, akan

tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanhr)'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Makn tatkala utusan itu datang kepada

Yusuf berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu -hingga
firman-Nya- mereka berkata, 'Maha Sempurna Allah). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Seakan-akan judul bab ini hingga

kata, "Tuanmu", dan selanjutnya adalah penafsiran dari Imam Bukhari

terhadap firman-Nya 'haasya lillaah' (Maha Sanpurna Allah)"

Adapun periwayat selain Abu Dzar mengutip ayat dari awal hingga

firman-Ny4 "Menundukkan dirinya. Maka mereka berkata, 'Maka

Sempurna Allah'."
"rti 

"ti'^'-y 
rSt;i 562 (Haasya dan haasyaa adalah kata yang

menuniuklrnn penyucian 
odan 

pengecualian). ltbu Llbaidatr berkata

tentang firman Allah, 4. JC, "Huruf syin pada kata ini berbaris

fathah tanpa huruf ya', narnun sebagian mereka menambahkan huruf

ya' di bagian akhirnya (.,-36). Kata tersebut mengandung makna

penyucian dan pengecualian dari keburukan. Engkau katakan,

'haasyaituhu', yakni aku mengecualikannya. Adapun jumhur ulama
membaca dengan menghapus huruf cft/sesudah syin. Sementara Abu
Amr mencantumkannya jika kata itu disambung dengan kata

sesudahnya. Dalam salah satu dialek huruf alif dihapus sesudah fta'
(hasya) yaitu qira'ah Al A'masy. Kemudian para ulama berbeda

pendapat dalam menentukan jenis kata ini, yalani apakah ia isim (kata
benda), f il (kata ke{a), ataukah fuarf (kata yang tidak memiliki
makna bila berdiri sendiri). Namun, hal ini tidak disebutkan di sini.
Tampaknya, mereka yang menghapus ald lebth mengukuhkan

statusnya sebagai f il, berbeda dengan mereka yang menafikannya.

Pandangan yang mengatakan ia adalahy''il didukung perkataan An-
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Nabighatr, "walaa ufuaasyii minal aqwaam min ahad" (saya tidak

menyucikan seorang pun di antara kaum). Jika suatu kata bisa berubah

dari bentuk lampau menjadi bentuk sekarang, maka itu menunjukkan

bahwa kata itu adalah f il (kata ke{a). Perkataan An-Nabighah

berkonsekuensi bahwa menyamakan antara menghapus alif dart

mencantumkannya, merupakan satu dialek tersendiri. Sebagian lagi

berkata bahwa menghapus alif diak}rir kata itu merupakan dialek

penduduk Hljaz, berbeda dengan selain mereka.

*: :ue,),e (Hashhasha artinya menjadi jelas). Abu ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Yuusuf ll2l ayat 51, ilr
t6rr:t 

rg;,:e; (Sekarang jelaslah kebenaran itu),"Yak,ni 'e-bibtU,
',#t'6-;,1 (saat ini telah tampak kebenaran dan menjadi jelcs)." Al

Khalil berkata, "Maknanya adalah jelas dan tampak, yang sebelurnnya

tersembunyi." Kemudian dikatakan, ia diambil dari kata al futshshah

Oagran), yakni tampak bagian kebenaran daripada bagian kebatilan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Said bin Talid, dari

Abdurahman bin Al Qasim, dari Baqar bin Mudhar, dari Amr bin Al
Haris, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al
Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurahman, dari Abu Hurairatr.

Sa'id bin Talid adalah Sa'id bin Isa bin Talid. Dia berasal dari Mesir,

dan biasa dipanggil Abu Utsman. Namanya telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Imam Bukhari

menisbatkannya kepada kakeknya. Abdurahman bin Al Qasim adalah

Al Utqa. Dia juga berasal dari Mesir. Dia seorang ahli fikih yang

masyhur dan tergolong murid Imam Malik. Dia meriwayatkan kitab Al
Mudawwanah dad, ilmu Imam Malik. Namun, dia tidak memiliki
riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat tni. Sanad hadits ini
secara berantai dinukil dari orang-orang Mesir hingga Yunus bin
Yazid, dan selebihnya berasal dari orang-orang Madinah. Dalam

sanad ini terdapat periwayatan orang-orang yang berada dalam satu

tingkatan, karena Amr bin Al Harits Al Mashri (seorang ahli frkih
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yang masyhur) masih satu tingkatan dengan Yunus bin Yazid. Hadits

ini telah dijelaskan pada bab biografi Ibrahim dan Luth pada

pembahasan tentang cerita para nabi.

6. Firman Allah, ,y}t 4pt tSt &
"sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi
(tentang keimanan mereka)." (Qs. Yuusuf [12]: 110)

* 6r:.';j d uu W ?nt 6,'*.s;; * flt / r'r"*
v;k ii g-tri |J ,Jv 1t!), ,rF,t q ,.?) ,Jk 

"ar Ji
'; rri ;i;.k 'e1t Ll t,i;-r G ,',la .ti,ts ,l4a uv

6,fit ,A'd- .i* t.r*;.,t U
i,',i .6, u;,ru,y)t'St'f
J\b |i;tt, ri, t;\ i)rt ,y1, Lqi'i |iv shr g*
'd!s';, J:"!)r'4|t?r tit e',}Ar # 

"ag 
i>,trr W

,.r 1' 
';;'i;c" |i;k '$'&Lt1i oi Sllt'&t i*}}

.u;
4695. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata

kepadanya, saat dia (Urwah) bertanya kepadanya tentang firman

Allah, 'hingga ketikn para rasul berputus asa', dia berkata, "Aku
berkata, 'Apakah 'kudzibuu' atau 'kudzdzibuu'?' Aisyah berkata,

'Kudzdziburz (mereka didustakanl'. Aku berkata kepadanya, 'Sungguh

mereka telah yakin bahwa kaum mereka mendustakan mereka, maka

apakah maksud "prasangka" dalam ayat itu?' Dia berkata, 'Tentu demi

Allah, sungguh benar mereka telah meyakini hal itu'. Aku berkata

,,1 iJ'S*i :,rJv ,lrp[u.

.ar ir ,',.iv tt;.i? 'rt
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kepadanya, 'Mereka berprasangka bahwa mereka telah didustakan?'

Dia berkata, 'Maha Suci Allah, sungguh paru Rasul tidak
berprasangka dernikian terhadap Tuhan mereka'. Aku berkata,
'Apakah makna ayat ini?' Dia berkata, 'Mereka para pengikut Rasul
yang beriman terhadap Tuhan dan membenarkan para Rasul itu, lalu
ujian menimpa mereka dalam waktu yang sangat lama dan
pertolongan datang terlambat. Hingga ketika para Rasul berputus asa

terhadap orang-orang yang mendustakan mereka di antara kaumnya,

dan para rasul mengira bahwa pengikut-pengikut mereka telah
mendustakan mereka, maka datanglah pertolongan Allah kepada

mereka saat ifu'."

it;,Uv'{, ^,i, t ;.:6 Vg;J* i t-i g;i : Js'q ;1t *
Jz c z
O )2-)

4696- Dari Az-Znhi, dia berkata: Urwah mengabarkan
kepadaku, "rqku berkata" 'Barangkali ia dibaca 'kudzibuu' (mereka

didustakan)'. Diaberkata 'Maha Suci Allah...' sama seperti di atas."

Keteransan:

(Bab firman Allah: Hingga ketika para Rasul berputus asa).
Kata ista'asdr me,ngacu kepada pola kata istafala dari kata al ya's
yang merupakan lawan dari kata ar-rajaa' (harapan). Abu Ubaidah
berkata tentang firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 80, t-:,.i,
.,-V t.rl#",| (maka ketika mereka berputus asa daripada [putusanJ

YususJ), "Ia mengikuti pola kata istaf'aluu dari kata dasar ya'isa
(putus asa), seperti dalam ayat di atas." Keserupaan yang dia
maksudkan hanya dari pola kata, karena huruf sin dan ta'pada kata itu
adalah tambahan. Kata istai'asa semakna dengan kata ya'isa (putus
asa) sebagaimana kata istajaba dengan 'ajiba. Namun, Az-

,irt
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Zamakhsyari membedakan keduanya. Menurutnya, tambahan yang

terjadi pada pola kata seperti ini berfungsi untuk mubalaghah

(penekanan) pada perbuatan itu.

Kemudian terjadi perbedaan tentang kata yang berkaitan dengan

kata fuattaa (hingga) setelah sebelumnya mereka sepakat bahwa kata

itu dihapus dari teks kalimat. Dikatakan bahwa kalimat selengRapnya

adalah, "Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul-rasul

melainkan beberapa laki-laki yang diwahyukan kepada mereka",laht
kemenangan pun terlambat datang kepada mereka, "Hingga ketika..."

Pendapat lain mengatakan, "Maka umat-umat mereka tidak diberi

sanksi, hingga ketika..." Ada juga yang berkat4 'Mereka mengajak

kaum mereka nilnun didustakan, dan keadaan itu berlangsung sangat

lama, hingga ketika...."

,F:'p *, ):l',*qu-;'t'ii'6W h' g)'46 f (Dari

Aisyah, dia berkota kepadanya, dan dia (Urwah) bertanya kepadanya

tentang firman Allah Azza Wajalla). Dalam riwayat Uqail dari Ibnu
Syihab pada pembahasan tentang cerita para nabi disebutkan, "{Jrwah

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia bertanya Aisyah tentang

firman Allah...." lalu dia menyebutkannya.

:tii-i; ii tj.i-fi (Aku berkata, "Apakah ,kudziibuu, atau

'kudzdzibuu'?). Yekrli apakah bacaan seharusnya adalah 'kudzibuu'
(tanpa tasydid) ataukah 'kudzdzibuu' (diberi tasydid). Hal ini
tercantum secara tegas dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Shalih bin
Kaisan.

rri.'t? ,*iJ,b iA giryoh berknta, "Kudzdzibuz,,). yakni diberi

tasydid (tanda ganda).

kt ,Utt ,:',*J,u, $ r*i ltotu apa yang dimal<sud 'prasangka, pacla

ayat itu? Dia berkata, 'Benar'). Al Ismaili menambahkan, "Aku
berkata, 'Ia dibaca tanpa tasydid', Dia berkata, 'Maha Sempurna
Allah'." Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa Aisyah mengingkari
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qira'ah yang tanpa tasydid berdasar asumsi bahwa kata ganti 'mereka'

pada kata itu adalah para rasul. Namun, maksud kata ganti tersebut

bukan para Rasul menurut apa yang telah saya jelaskan, dan tidak ada

makna mengingkari clira'ah itu setelah terbukti dinukil secara akurat.

Barangkali nukilan ini tidak sampai kepada mereka yang

mengingkarinya.

Kata ini dibaca tanpa tasydid (kudzibuu) oleh para Imam Kufah,

di antaranya; Ashim, Yahya bin Watsab, Al A'masy, Hamzah, dan Al
Kisa'i. Pendapat mereka disetujui Abu Ja'far bin Al Qa'qa' dari

kalangan ulama Hijaz. Ia juga merupakan qira'ah Ibnu Mas'ud, Ibnu

Abbas, Abu Abdurrahman As-Sulami, Al Hasan Al Bashri,

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi dan sejumlah Imam lain.

Al Karmani berkata, "Aisyah tidak mengingkari qira'ah

tersebut, tetapi dia hanya mengingkari penafsiran Ibnu Abbas."

Demikian yang dia katakan. Namun, hal ini menyelisihi makna

zhahirnya. Adapun makna zhahir redaksi riwayat menyatakan bahwa

Urwah menyetujui pendapat Ibnu Abbas sebelum dia bertanya kepada

Aisyah. Setelah itu tidak diketahui apakah Urwah meralat

pendapatnya dan mengambil pendapat Aisyah atau tidak.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al
Anshari, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Al Qasim dan

berkata, "Sesungguhnya Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi
membacanya 'kudzibuu' (tanpa tasydid)." Dia berkata, "Dia

mengabarkannya dariku, bahwa aku mendengar Aisyah membacanya,

'kudzdzibuu' (diberi tasydid), yakni para Rasul didustakan oleh kaum

mereka. Dalam tafsir surah Al Baqarah disebutkan dari jalur Ibnu Abi

Mulaikah, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Sehingga apabila para

rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan

telah meyakini bahwa rnereka telah didustakan'." Dia berkata, "Beliau

pergi dengannya di tempat itu." Dalam riwayat Al Ashili disebutkan,

"Dengan apa di tempat itu". Namun, ini adalah kesalahan dalam

penulisan naskah. An-Nasa'i dan Al Ismaili meriwayatkan dari jalur
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ini dengan redaksi, l'J!:)t'J'fr e e)ir -1;lr A jafr (e'+s

;"i )lr'bi Lt 'li 
^i,r ;tt ,;; ,L;;, aii6 (Pergi ke tempat ini -serava

menunjuk ke langit- dan membaca, 'Hingga ketika Rasul dan orang-

orang bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah?

ketahuilah sesungguhnya pertolongan.Allah amat dekat '.). Al Ismaili

menambahkan dalam riwayatnya , th', ffu tF.\i€ 
' aV ;.t'JtS i

ti.# "$'&fr ftb'y lXemudian lbnu Abbas berkata, 'Mereka adalah

manusia-manusia yang lemah Serta berputtts asa, dan mereka

mengira mereka telah didustakan'.). Hal ini secara zhahir menyatakan

bahwa menurut Ibnu Abbas firman-Nya, 'Kapan datangnya

pertolongan Allah' adalah perkataan para rasul, dan ini merupakan

pendapat sekelompok ulama.

Kemudian mereka berbeda pendapat. Dikatakan semua kalimat

itu adalah perkataan semuanya. Ada juga yang mengatakan kalimat

pertama adalah perkatan dari semuanya dan yang terakhir adalah

perkataan Allah. Sebagian lagi berkata, "Kalimat pertama,'kapan

datangnya pertolongan Allah' adalah perkataan orang-orang mukmin

bersama Rasul, sedangkan kalimat terakhir, 'Ketahuilah

sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat', adalah perkataan Rasul.

Hanya saja Rasul lebih dahulu disebutkan karena kemuliaannya, dan

inilah yang lebih tepat.

Berdasarkan pendapat pertama, maka perkataan Rasul,

"Kapankah datangnya pertolongan Allah?" bukan sebagai keraguan,

bahkan ungkapan akan lamanya pertolongan, dan sekaligus memohon

untuk segera didatangkan. Hal itu seperti ucapan beliau SAW pada

perang Badar, "Ya Allah datangkan apa yang engkau janjikan

kepadaku."

Al Khaththabi berkata, "Tidak ada keraguan bahwa Ibnu Abbas

tidak memperbolehkan adanya dugaan bahwa para rasul mendustakan

wahyu dan ragu pada kebenaran yang disampaikan, maka
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p.rrkataannya itu harus dipahami bahwa para rasul mengucapkannya

karena lamanya ujian yang menimpa, dan lambatnya pertolongan

datang, serta keinginan kuat akan realisasi janji-Nya. Untuk itu,

mereka menyangka bahwa wahyu yang datang kepada mereka adalah

perhitungan dari diri mereka, dan mereka mengira telah keliru dalam

memahami apa yang sampai kepada mereka, maka mereka menujukan

perkataan itu kepada diri mereka bukan kepada yang mendatangkan

wahyu. Adapun yang dimaksud 'dusta' di sini adalah salah, bukan

dusta dalam arti yang sebenarnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini didukung qira'ah

Mujahid dengan lafazh, ris U # t*t (Dan mereka berprasangka

bahwa merela telah dusta), yakni tii)i (mereka telah salah). Dengan

demikian, subjek kata fj32 (mereka berprasangka) adalah para

Rasul. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah pengikut-

pengikut mereka. Kemungkinan ini didukung riwayat Ath-Thabari

dengan sanad-sanad yaurrg beragam dari jalur lmran bin Al Harits,

Said bin Jubair, Abu Adh-Dhuha, Ali bin Abi Thalhah, dan Al Aufi,

semuanya dari Ibnu Abbas -sehubungan dengan ayat ini- dia berkata,

ri.s 61rt ol';1,;'*t,@V g6-t"u'*:l,,t j (Para Rasut putus asa

dengan keimanan kaumnya, dan kaum mereka menyangka para rasul

telah berdusta).

Az-Zamaldrsyari berkata, "Jika hal ini benar dari Ibnu Abbas,

maka yang dia maksud 'prasangka' adalah sesuatu yang terbetik

dalam jiwa dan mempengaruhinya, baik berupa was-was dan bisikan

hati yang biasa dirasakan manusia. Adapun 'zhann' (prasangka) dalam

pengertian menguatkan salah satu dari dua hal, maka hal ini tidak

boleh diduga ada pada seorang muslim, terlebih lagi pada diri rasul."

Abu Nashr Al Qusyairi berkata, "Tidak tertutup kemungkinan jika

yang dimaksud adalatr apa yang terbetik dalam hati para Rasul lalu

mereka mernalingkannya dari diri-diri mereka. Atau maknanya
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mereka mendekati 'prasangka'. Sebagaimana dikatakan, 'aku sampai

ke rumah', padahal maksudnya'aku mendekati rumah'."

At-Tirmidzi berkata, "Para rasul merasa takut 
-setelah

dijanjikan Allah kemenangan- jika kemenangan itu dibatalkan,

bukan karena mendustakan janji Allah, bahkan karena mencela diri
mereka sendiri telah melakukan perkara yang membatalkan syarat

tersebut, maka apabila kondisi telah berlarut-larut dan pertolongan tak
kunjung datang serta bencana semakin berat menimpa mereka,

masuklah dalam diri mereka berbagai prasangka yang buruk."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak boleh timbul dugaan terhadap

Ibnu Ababs bahwa dia memperbolehkan anggapan para rasul
membisikkan pada diri mereka bahwa Allah menyelisihi janji-Nya,

bahkan dugaan yang harus ditujukan kepada Ibnu Abbas bahwa
maksud perkataannya, "Mereka adalah manusia...", adalah mereka
yang beriman dan mengikuti para rasul, bukan para rasul itu sendiri.

Adapun maksud perkataan periwayat darinya, "Pergi dengannya
di tempat itu", adalah ke langit. Artinya, para pengikut rasul mengira
apa yang dijanjikan kepada mereka oleh para rasul melalui lisan
malaikat, tidak terjadi. Sungguh tidak ada halangan jika yang
demikian timbul pada hati sebagian para pengikut rasul.

Cukup mengherankan sikap Ibnu Al Anbari yang menegaskan
bahwa redaksi ini tidak shahih. Begitu pula dengan sikap Az-
Zamahkhsari yang tidak berkomentar dan bimbang atas

keontentikannya dari Ibnu Abbas. Padahal sebenarnya shahih. Namun,
tidak dinukil darinya penegasan bahwa para rasul berprasangka seperti
itu. Makna ini juga tidak menjadi konsekuensi dari qira'ah yang
menyebutkan 'lrudzibuu'. Bal:fr.an kata ganti pada kalimat, ..mereka

berprasangka" kembali kepada pengikut para rasul, sedangkan kata
ganti pada kalimat 'mereka didustakan' kembali kepada rasul-rasul.
Artinya, para pengikut rasul menduga bahwa rasul telah didustakan.
Mungkin juga semua kata ganti itu untuk para rasul, yang artinya
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bahwa para rasul telah putus asa dengan kemenangan dan mengira

bahwa diri mereka telah mendustakan mereka ketika menceritakan

kepada mereka akan dekatnya kemenangan, atau mereka didustakan

oleh harapan mereka sendiri.

Mungkin juga maksud semua kata ganti tersebut adalah kaum

yang para Rasul diutus kepada mereka. Dengan demikian, maknanya

adalah para rasul telah putus asa terhadap keimanan kaumnya, dan

kaumnya mengira para rasul mendustakan mereka pada semua apa

yang mereka katakan berupa kenabian, janji kemenangan bagi yang

mengikuti mereka, dan siksaan bagi siapa yang tidak mengikuti

mereka.

Selama masih ada kemungkinan bagi pernyataan Ibnu Abbas

tersebut, maka kita wajib membersihkan Ibnu Abbas dari anggapan

bahwa dia memperbolehkan adanya dugaan para rasul berprasangka

telah didustakan Dzat yang mengutus mereka. Dalam hal ini
pengingkaran Aisyah dipatrami bahwa dia menanggapi perkataan Ibnu

Abbas menurut maknanya yang mutlak.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair ditanya

tentang ayat ini, maka dia berkata,"Para rasul telah putus asa terhadap

kaumnya unfuk membenarkan mereka, mereka menyangka bahwa

para rasul didustakan." Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata ketika

mendengarnya, "Sekiranya aku berangkat ke Yaman karena kalimat

ini niscaya itu belum sebanding." Perhatikanlah bagaimana Sa'id bin
Jubair 

-sebagai 
salah seorang murid terkemuka Ibnu Abbas, dan

sangat mengetahui seluk beluk perkataan gurunya- memahami

perkataan Ibnu Abbas tersebut menurut kemungkinan terakhir yang

saya sebutkan.

Dari Muslim bin Yasar, dia bertanya kepada Sa'id bin Jubair,

maka dia berkata kepadanya, "Ayat ini telah menimbulkan masalah

besar bagiku..." Lalu dia membaca ayat yang dimaksud dengan

'kudzibu'. Dia berkata "Aku bersumpah jika (benar) para rasul
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berprasangka seperti itu." Selanjutnya, dia menjawab sama seperti di

atas. Dia berkata, "Allah telah membukakan hatiku dan semoga Allah

membukakan hatimu." Setelah itu dia berdiri dan merangkulnya.

Keterangan senrpa dinukil juga dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu

Abbas sendiri.

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain, dari Said bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,'mereka didustakan', dia

berkata, 'e:;.Js n|p!5, oi'&,t, *i ,e'it ){;-t'u ,pt, ""*\ 
(Para

rasul telah berputus asa terhadap keimanan kaumnya, dan mereka

mengira para rasul telah mendustakan merekn). Sanad riwayat ini
hasan. Hendaklah pendapat ini yang dijadikan pegangan dalam

menakwilkan keterangan yang disebutkan dari Ibnu Abbas. Karena

dia lebih tahu yang dia maksud daripada selainnya.

Hal itu tidak dapat ditolak oleh riwayat Ath-Thabari dari jalur
Ibnu Juraij tentang firman Allah, 'kudzibuu', yakni diselisihi, karena
jika kita menetapkan bahwa maksud kata ganti tersebut adalah umat,

maka tidak ada persoalan dari penafsiran kata 'kudzibuu' dengan arti
menyelisihi, yakni para pengikut rasul mengira bahwa apa yang

dijanjikan kepada para rasul telah diselisihi (dilanggar).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Tamim bin Hadzlam, aku

mendengar Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, "Para rasul berputus

asa terhadap keimanan kaumnya, dan kaumnya mengira ketika
persoalan lambat terealisasi, bahwa rasul-rasul telah mendustakan

mereka." Lalu dinukil dari Abdullah bin Al Harits, '?ara rasul

berpustus asa terhadap keimanan kaum mereka, dan kaum mereka

mengira bahwa para rasul telah didustakan atas apa yang datang pada

mereka." Disebutkan juga dari Ibnu Mas'ud suatu pernyataan yang

mengindikasikan seperti apa yang dinukil dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Shahih dari Masruq, dari
Ibnu Abbas, bahwa dia membac a, r j.;-? l;,-j',ifi rfii ,y1,' "V."t ti1 ,y
(Hingga ketika para rasul putus asa dan mengira bahwasanya mereka
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telah didustaknn). Abu Abdillah berkata, "Dialah yang tidak

menyukai, tetapi dalam hal ini tidak ada juga keterangan yang

memutuskan bahwa maksud Ibnu Abbas dengan kata ganti itu adalah

para rasul. Bahkan ada kemungkinan menurutnya, kata ganti yang

dimaksud adalatr pengikut para rasul yang beriman, karena mendengar

terjadinya hal seperti itu pada diri mereka yang beriman termasuk

perkara yang tidak disukai. Dengan demikian, tidak ada keterangan

tegas bahwa yang dia maksudkan adalah para rasul.

Ath-Thabari berkata, "sekiranya boleh bagi para rasul untuk

ragu dan bimbang akan janji Allah, tentu umat yang para rasul itu

diutus kepadanya lebih berhak untuk ragu dan bimbang." Kemudian

Ath-Thabari memilih bacaan 'htdzibuu' (mereka didustakan) dan dia

memberi alasan seperti penjelasan terdahulu. Setelah itu dia berkata,

"Saya memilih versi ini, karena ayat itu disebutkan setelah firman-

Nya dalam suratr Yuusuf l12l ayat l}g, |4 U-lt 4b o'E',-i5 t;.Wi

tI..J (alu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum

merekn), sesungguhnya pada yang demikian terdapat isyarat akan

kepufus-asaan para rasul terhadap iman kaum mereka yang

mendustakan mereka hingga mereka binasa. Atau kata ganti pada

firman-Nya, "merel(o berprasangla telah didustaknn", adalah mereka

yang terdatrulu dari umat-umat yang telatr binasa. Lebih jelas lagi

bahwa pada kelanjutan ayat terdapat berita tentang para rasul dan yang

beriman kepada mereka. Ayat yTg dimaksud adalah firman-Nya

dalam suratr Yuusuf ll2l ayat 110, ,t3--i '* t# (lalu diselamatkan

orang-orang yang Kami kehendaki), yakni mereka yang binasa adalah

yang berprasangka bahwa para rasul telah didustakan dan mereka pun

mendustakanny4 sementara rasul dan orang-orang yang mengikuti

mereka adalatr yang selamat." Demikian perkatannya, tetapi ini juga

tidak luput dari kritikan.
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'y2i ,iA lOia berkata, "Benor".).Dalam riwayat Uqail pada

pembahasan tentang cerita para nabi disebutkan, "Beliau berkata,

'Wahai lJrayyah'." Maksudnya si kecil Urwah.

'o),i-' tii?",r'ii *1l (Aku bersumpah sungguh mereka telah

yakin akan hal itu). Di sini terdapat penegasan untuk memahami
bahwa Urwah memahami 'prasangka' dalam arti yang sebenarnya,

dan ini mengukuhkan salah satu dari dua pendapat terdahulu, lalu
pemahaman Urwah ini disetujui Aisyah. Akan tetapi Ath-Thabari
meriwayatkan dari jalur Sa'id, dari Qatadah, bahwa yang dimaksud
'prasangka' di sini adalah keyakinan. Nafthuwaih menukilnya di
tempat ini dari kebanyakan ahli ilmu, dan dia berkata, "Ia sama seperti

firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat l t8, iJr 'C * l'oi r]A,

41.1!. (mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat rari dari

[silrsal Allah, melainkan kepada-Nya saja)." Namun, har itu diingkari
Ath-Thabari seraya berkata, "sesungguhnya kata zhann (prasangka)
tidak digunakan oleh orang Arab dalam hal-hal yang tidak dapat
dipandang oleh kasat mata. Adapun sesuatu yang bisa disaksikan
maka tidak digunakan kata 'zhann' (prasangka). oleh karena itu,
boleh dikatakan, 'Aku mengira aku manusia' atau 'aku mengira diriku
hidup', dalam arti 'aku tahu aku manusia' atau 'aku tatru aku hidup'."

ar lr-i; ,i,-.i6 G.)S @ i.iiiirV ,i,?i ((Jrwah mengabarkan

kepadaku, "Aku berkata, 'Barangkali ia dibaca ,Kudzibu,. Aisyah
berkata, 'Maha suci Allah. ). Demikian dia sebutkan secara ringkas.
Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj dengan
lengkap, "Dari urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah..." lalu
disebutkan sama seperti hadits Shalih bin Kaisan.
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Qatatal:

Jumhur ulama
t . g ,11el'Li dt-..,,-ar:9

membaca firman Allah pada ayat selanjutnya,

(lalu Kami menyelamatkan siapa yang Kami

kehendaki). Sedangkan Ashim membacanya'najjiya'. Masih ada cara

baca yang lain untuk kata tersebut. Ath-Thabari berkata, "Siapa yang

membaca seperti itu, maka ia menyendiri dengan qira'ahnya, dan

yang menjadi hujjah adalah qira'ah selainnya.
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E;rr._
13. SURAH AR-RA'D

;t Q\i' 8 *q$ )/t ,tr,<# 9."u, urL ;.t'Ss',
'*.a') p'a,tlt ;L(-'& jk qltp*Ct# f.;i
:(tt 1,t-+i, -U 'fu :{)- Ju': 'r$-,1'; o|;--'oi o-l

lr> ,iuj 1 .l*\rr;u::r e,, }k u+r:1ir>rijr; .Lti.ti
';;t'-^LLky,<t &> ..,t;.;17.ti*t1 .6rv ult f(:',h' 

o o 

t 

" "

:<f6.*Jr> .riL e * ,$i ,:=$Jt E +, .s7\t w ,)r\t
.iit, n 1*ri .:at 

'c'*,4.1rtiir J* y9$ .-;it
'-)", t;1."i-t4[t'-t#i <ir+> .1; ''rl-: tl :1t^St $.i gU \i1
. , . c. t9, t .e,Ft "F- u-is;4k x r;'J,*'s,X ; riuix;
iiti) .;A; ,i$.,; ,oiU:p211\1 .;,j,<3(*Jr> .&ql

o u o."i'.i:1ri.:-li iJel) . d.i :(?6, 4D '€.e ir; o;rr; qi (#5b

v: ,i:; tr,;j1 'n irLf :1i{i.l6; .bt; ,qbsq j3" ?i
,'*i 1i:ti) .,r:\t'u ,* :;r\t o ,!-yt yt:A Jt^-j (X;)

t1*') t& <Utr1q;Ji> 'b# J.) .?,6-i;1 .aiilt o,

lttr 3; ro * t>q3$ ki e gi'rio6iJr 
<Lt kl Ctl

.6-o)?tI q CF 1;7t1 *uu.)Lrr.lJr; ."+(:'ii r+*:
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*.4.jltr 3oT.:pl;rt J\N bt$ .i,tt *.s. <iuir
i.t. c/

.)\) ;-b;)-; (6.rrc L;riUwsl .rT.i F.U>"' y* -t;k3
.U(, i.r.^t .^J* : g)4 U:, Pt x ; : 1Q.r, fs i1

Ibnu Abbas berkata, "kabaasithi t againi (seperti orang yang

membukakan kedua telapak tangannya): Perumpamaan orang musyrik

yang menyembah bersama Allah sesembahan selain-Nya, seperti

orang haus yang melihat kepada naungan khayalannya dalam air dari

kejauhan, dan dia ingin mengambilnya tetapi tidak mampu." Ulama

selainnya berkata, "sakhkhara artinya menundukkan. Mutajaawiraat

artinya saling berdekatan. Al Matsulaat; bentnk tunggalnya adalah

matsulah, artinya yang serupa dan semisal. Allah berfttman, 'illa

mitsla awam alladziina khalau' (kecuali [kejadian-kejadian] yang

sama dengan kejadian-kejadian [yang menimpa] orang-orang

terdatrulu). Bimiqdaar artinya sesuai kadar. Mu'aqqibaat artinya

Malaikat penjaga yang pertama diganti yang lainnya. Dari situ diambil

kata al 'aqiib. Dikatakan 'aqqabtu fii itsrihi' (aku mengiringi

sesudalrnya). Al Mihaal artinya hukuman. Kabaasithin kaffaihi ilal

rzaa' (seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke

dalam air), untuk mengambil air. Raabiyan; dali kata rabaa yarbuu

(berkembang). Au mataa' zabad (atau alat-alat, ada pula buih); //
Mataa' adalatr segala sesuatu yang digunakan bersenang-senang.

Jufaa'an artinya tak ada harganya. Dikatakan "ajfa'at al qidr", yakni

periuk mendidih lalu buih muncul kemudian tenang dan buih itu

hilang tanpa ada faidahnya. Demikianlah dipisahkannya kebenaran

dari kebatilan. Al Mihaad artinya tempat tidw. Yadra'uun artinya

mereka menolak. Dara'tuhu artinya aku menolaknya. Salamun

alaikum (salam atas kamu), yakni mereka mengUcapkan 'salam atas

kamu'. wailaihi ma'aab (kepada-Nya tempat kembaliku); taubatku.

Afalam yai'as artinya apakah belum jelas. Qaari'ah artinya perkara

yang datrsyat. Fa'amlaitu artinya aku memperpanjang, yang berasal
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dari kata maliy dan milaawah, dan darinya diambil kata'maliyyan',

maka dikatakan untuk bumi yang luas dan panjang 'malaa minal

ardh'. Asyaqqu artinya kesulitan yang lebih keras. Mu'aqqib artinya

yang merubah. Mujahid berkata, "Mutajaawiraat (bagian tanah yang

berdampingan); yang subur dan bagian yang buruk adalah yang

tandus. Shinwaan (bercabang) yakni dua pohon kurma atau lebih pada

satu akar. Waghairu shinwaan (tidak bercabang), yakni satu pohon.

Bimaa'in waahid (dengan air yang sama), seperti anak keturunan

Adam, sebagian mereka baik dan sebagian lagi buruk, sementara

bapak mereka satu. ls-Sahaab Ats-Tsiqaal (awan mendung); yakni

awan yang mengandung air. Kabaasithi kaffoihi ilal maa' (seperti

membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air); yakni

memanggil air dengan lisannya dan menunjuk dengan tangannya,

tetapi ia tidak mendatanginya selamanya. Saalat audiyatun biqadariha
(lembah-lembah mengalir sesuai kadarnya) memenuhi lubuk lembah.

Zabadan raabiyan (buih yang mengembang) yakni buih air bah.

Zabadun mitsluhu (buih yang sepertinya), yakni kotoran besi dan

perhiasan.

Keterangan:

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Surah Ar-Ra'd.
B ismillahiirrahmaanirrahiim" . Dalam riwayat periwayat lainnya tidak
dicantumk an' basmalah' .

'{} 
"i 

Elt t * d)r )t t ,p,<# Ur$ q* ;.t SGi

);o-5'nrs;-'ot \;-'i, )*.3 :6, e tV ,y jl p-sirr iri"iJ r Sx
(Ibnu Abbas berkata, "Kabaasithi kaffaihi (seperti orang yang
membukakan kedua telapak tangannya): Perumpaan orang musyrik
yang menyembah bersama Allah sesembahan selain-Nya, seperti
orang haus yang melihat kepada naungan khayalannya dalam air dari
kejauhan, dan dia ingin mengambilnya tetapi tidak mampu.").
Perkataan ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dengan
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,.:trnad yang maushul dai Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [3] ayat 14, jl# bt{
iJL#.:' 'i' (seperti orang yang membukakan kedua telapak

tangannya ke dalam supaya sampai air ke mulutnya). Lalu disebutkan

seperti di atas, dan di bagian akhirnya disebutkan, "Namun di tidak
mampu."

Catatan:

Kebanyakan periwayat menukil dengan kalimat 'fala yaqdir'
(tidak mampu), dan inilah yang benar. Menurut keterangan Iyadh
bahwa dalam riwayat selain Al Qabisi disebutkan "yaqdam" (maju).

Namun, ini hanya kesalahan penulisan, meski dapat dibenarkan dari
segi makna. Ath-Thabari meriwayatkan juga dari Al Aufi, dari Ibnu
Abbas 

-sehubungan 
dengan ayat ini- dia berkata, 'r:;i 4r ou\7t trS

1 tlitbi ti "rir C iuk: 'c, jSr Uj; ,i; Nt i* u hi ,F .irr 9ii g,
t j vs 'oti ts vg c3 ;t '^{ns l: Lsr\\ { t >u- ^t ,xi i'/-,6,i l&
r-.-:i iui P.-(Perumpamaan berhala yang disembah selain Artah

seperti seorang laki-laki yang sangat haus hingga ajal hampir
merenggutnya, sementara kedua telapak tangannya di dalam air, lalu
dia meletakkan tanganya ke dalam air, tetapi tidak mampu mengambil
air itu ke mulutnya. Allah berfirman, 'Berhala-berhala tidak
mengabulkan (permintaannya) dan tidak dapat memberinya mamfaat
hingga tangan orang ini sampai ke mulutnya. Padahal tangannya
tidak akan sampai ke mulutnya selama-lamanya'.).

Dari Abu Ayyrb, dari Ali, dia berkata, jtt[ii trrainjr ,f'JS
fA'#;i A ,u;St €; /t (Seperti seorans taki-taki yang

kehausan, dia menjulurkan tangannya ke sumur untuk mengangkat
air, namun dia tidak dapat mengangkat). Kemudian dinukil dari Sa'id,

dari Qatadah, ? \1 f ;,2 ti.r;.i :*rr',b:X"r Ol l' *i'c ix-,slt
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*4t ttti M-\ tt'&. :a' jlr}t * elt F '^k ,o;st *.v" ,;;
*ib o't;i (orang yang berdoa kepada sesembahan selain Allah,

maka tidak akan dikabulknn baginya selamanya, baik berupa

man faat maupun mudharat, hingga kematian merenggutnya.

Perumpamaannya seperti seseorang yang membuka kedua telapak

tangannya dalam air untuk sampai ke mulutnya, tetapi dia tidak

mampu mengambilnya hingga mati kehausan). Dinukil juga dari

Ma'mar, dari Qatadah sama seperti itu. Hanya saja di dalamnya

disebutkan , ,,i-b3-1 *s u*U iri 6'oti P*it;lt;:t (Air tidak akan

sampai ke mulutnya selama dia membuka kedua tangannya dan tidak
menceduknya). Pada pembahasan mendatang akan dipaparkan

perkataan Mujahid mengenai hal ini.

'e't ,ik u:t7ti 1b>d;iry ip S6t ."c.;r,ir.t- :qittslL*1 ,l?'Jti')
g.)?'u"lt lq ,p i5 

' 

jr-ii .!r-*\t1i.\r (setainnya berkata;

Mutajaawiraat artinya saling berdekatan. Selainnya berkata: Al
Matsulaat; bentuk tunggalnya adalah matsulah, artinya yang serupa

dan semisal. Allah berfirman, 'illa mitsla aryam alladziina khalau'
(kecuali [kejadian-kejadianJ yang sama dengan kejadian-kejadian

fyang menimpal orang-orang terdahulu). Demikian tercantum pada

riwayat selain Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip, "LJlama

selainnya berkata, 'Sakhkhara artinya ditundukkan . Mutajaawiraat
artinya saling berdekatan. Al Matsulaat; bentuk tunggal dai kata al
matsulah...." Versi ini menjadikan semua perkataan tersebut
bersumber dari satu orang.

Semua penafsiran di atas berasal dari Ubaidah. Adapun
penafsiran kata' s akhkhar a' dengan arti' dzal I a/a' (menundukkan) dia
katakan sehubungan dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13]
ayat 2,'yA\ u-1,1-lr 

'j+:"j (Dia menundukkan matahari dan bulan),

"Yakni t;l"rr2 r:"iiii (keduanya dijadikan tunduk dan patuh).,, Lalu dia

berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat 4, ,*l
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'bts1ii"* r;a\\t lOan di bumi terdapat bagian-bagian yang

b er d amp in g an), "Y ak'rri "clt-4t;o| "otlt:.t-i (s alin g b e r d e kat an)."

Kemudian dia berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13]
ayat 6, b>l,Ljr '#'H'd, ili fuoaonal telah terjadi bermacam-

macam sil<sa sebelum mereko), "Yakni '*bi iri:'fri 6qi1' (semisal,

serupa, dan sepadan)."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah 5yJit, dia berkatu, "lt .:1t (Permisalan-

permisalan)." Dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Al Matsulaat

artinya hukuman-hukuman." Lalu dinukil dari Zaid bin Aslarn, "Al
Matsulat adalah adzab yang dijadikan perumpamaan oleh Allah bagi

umat-umat terdahulu." Ia adalah bentuk jamak dari kata "mutslah",

seperti kata "mutslah" yang berarti memotong-motong telinga dan

hidung.

Catatan:

Bacaan kedua kata ini adalah matsulaat dan matsulah, seperti

kata samurah dan samuraat. Adapun Yatrya membacanya "mustlaat"

dan " mustlai ". Sementara Abu Thalhah membacanya " mats I aat " dar,

"matslah". Adapun Al A'masy membacanya "al matsalaat" dan "al
matslah". Kemudian dalam riwayat Abu Bakar bin Ayyasy dinukil "a/
mutsulaat" dan "al mustluh". Versi terakhir ini juga merupakan

qira'ah Isa bin Umar.

)4<l+l (Bimiqdaar artinya sesuai kadar). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Ia mengacu kepada pola

kata mif'aal dari kata qadr." Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id,

dari Qatadah, "Maknanya J:j,d,:i6;l'A'$4 (dijadikan bagi mereka

waktu tertentu)."
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ia-
gfie'-Y 1ru"'aqqibaat; Malaikat peniaga yang pertama diganti

yang lainnya. Dari situ diambil kata al 'aqiib. Dikatakan 'aqqabtu fii
itsrihi' [aku mengiringi sesudahnyaJ). Kata yuqaalu (dikatakan) tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, dan inilah yang lebih tepat,

karena ia juga termasuk perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang

firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [3] ayat ll, jjn-,il',yA(ii il
(Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka), "Yakni malaikat-malaikat yang bergiliran

menggantikan satu sama lain. Malaikat penjaga malam datang sesudah

malaikat penjaga siang, dan penjaga siang datang sesudah malaikat
penjaga malarn."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, *ir',H, *{- t b"crt&i it @a4
manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya), dia berkata, "Malaikat yang

menja .ganya di muka dan di belakang, dan jika datang batas

waktunya maka mereka meninggalkannya." Dari jalur Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, *\t ii'U
(atas perintah Allah), dia berkata, "Dengan izin Allah. MalaikaG
malaikat penjaga yang bergantian adalah termasuk urusan Allah." Dari
Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Mereka menjaganya atas perintah
Allah." Dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka menjaganya
dari jin." Dari Ka'ab Al Ahbar, dia berkata, "Kalau bukan karena
Allah mewakilkan pada kamu malaikat-malaikat yang membela kamu
saat makan, minum, dan aurat kamu, niscaya kamu akan disambar

0in)."

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari Kinanah Al Adawi, bahwa
utsman bertanya kepada Nabi sAW tentang jumlah para malaikat
yang ditugasi untuk mengurus manusia, maka beliau SAW bersabda,
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"Bagi setiap orang sepuluh malaikat di malam hari dan sepuluh

malaikat di siang hari. Satu di arah kanannya, satu di arah kirinya,

dua di hadapannya dan di belakangnya, dua di kedua sisinya, dan

satu lagi memegang ubun-ubunnya-jika dia terlalu merendah maka

malaikat itu menail<kannya dan jika terlalu angkuh maka

direndahkannya-dua di bibirnya yang memeliharanya untuk shalawat

atas Muhammad, dan yang kesepuluh meniaganya dari ular agar

tidak masuk ke mulutnya", yfui di saat dia tidur.

Sehubungan dengan penakwilan itu dinukil perkataan lain yang

dikuatkan Ibnu Jarir. Dia mengutip dengan sanad yang shahih dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "Bagi manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran", dia berkata, "Dia

adalah raja di antara raja-raja dunia, dia memiliki pengawal yang

senantiasa mengawalnya. "

Catatan

Kata ini bisa dibaca aqaba dan bisa jrtga aqqaba. Ibnu At-Tin

meriwayatkan dari sebagian mereka dengan kata aqiba. Hal ini dapat

diterima, karena mungkin ia adalah salah satu dialek.

;.it '(lryD @l Mifraal artinya hukuman/sil<saan).Ia adalah

perkataan Abu Ubaidah juga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dalam surah Ar-

Ra'd U3l ayat 13, Ju;*jr \* (teeras siksa-Nya), dia berkata,"Keras

kelamtan-Nya." Dalam satu riwayat dari Mujahid disebutkan, i:13

;r-ij1r (Keras pembalasan). Asal arti kata al mifuaal adalah kekuatan.

Sebagian mengatakan asalnya adalah al maful yang bermakna makar.

Ada lagi yang mengatakan asalnya adalah al fuiilah (muslihat), dan

huruf mim yang ada padanya hanya sebagai tambahan. Namun,

mereka menilai pendapat ini tidak benar. Penafsiran pertama didukung

oleh firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang sama, 'rP|t
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'rf*"'F 4r',44 62f h-\ (Allah melepaskan halilintar, lalu

menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki). An-Nasa'i

meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini_dari jalur Ali bin Abi

Sarah, dari Tsabit, dari Anas, dia berkat u, il|*'t * 'l' *U" Vt'*
,y,'1'1 .t;;r'*'re 4w ?ttr',y\'6 -p.: $-*4t- 'oy'-r;- ,aalt *fj b ,Ft
tu r 9:r, ?$'J'Jll (Nabi SAW mengirim utusan kepada seorang laki-taki

yang tergolong Fir'aun Arab untuk mengajaknya kepada Islam" -Al

Hadits yang di dalamnya disebutkan-, "Maka Allah mengirim

halilintar dan menghilangkan tengkorok kepalanya. Maka Allah

menurunkan ayat ini".). Al Bazzar meriwayatkan dari jalur lain dari

Tsabit dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas secara panjang lebar.

:6, ,-P ,P-,iJ ptJt Ji*l6 L,tS) (Kabaasithi kaffaihi ilal maa'

[seperti membukakan kedua telapak tangannya ke dalam airJ). la
adalah perkataan Abu Ubaidah juga. Dia berkata tentang firman-Nya

dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat 14,'oLi fllJ.i' ,;\# J.*qt )f

(melainknn seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya

ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya), "Yakni bahwa yang

membukakan kedua telapak tangannya untuk mengambil air ke

mulutnya, tetapi hal itu tidak terlaksana.

;.j-q n 1*.t:> (Raabiyan berasal dari kata rabaa yarbuu). Abrt

UUaiaan berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat

17, Q.trr:t-:.i pr'S;,:L6 (Maka arus itu membawa buih yang

mengembang), "Kata raabiyan berasal dari rabaa yarbuu yang

bermakna mengembang."

a,.'c.J,Zi 6 :i6ir <+U; ?6')i) (Au mataa' zabad mitsluh [atau

alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itul. Al Mataa' adalah

segala sesuatu yang engkau gunakan bersenang-senang). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Adapun penafsiran Mujahid mengenai hal ini

akan disebutkan.
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l,-,r't;.\r +{l '3u'j U.}r aY*l',iii tt1'tluiit ,;iu;li 6a- p&1

++qJ' ,y're;jt #-U.iS,yib (Jufaa'an [tak ada harganyaJ.

Dikatakan "ajfa'at al qidr", artinya periuk mendidih lalu buih muncul

kemudian tenang dan buih itu hilang tanpa ada faidahnya.

Demikianlah kebenaran dipisahkan dari kebatilan). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ll3) ayat 17, Jti

;tJ, 
";^:i1lf.jr 

l,ldapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang

tidak ada harganya), "Abu Amr bin Al Alla' berkata; dikatakan

ajfa'at al qidr, artinya periuk mendidih dan buihnya naik. Apabila

didihnya telatr reda maka buih itu tidak ada yang tersisa."

Ath-Thabari menukil dari sebagian ahli bahasa Bashrah, atau

makna firman-Nya,it;i'r+* (hilang sebagai sesuatu yang tidak ada

harganya), yakni disedot bumi. Dikatakan, 'iafaa al waadiy ' artinya

lembah itu menyedot (air). Ru'bah bin Al Ajjaj membacanya

'fayadzhabu jufaalan' (hilang bagaikan buih yang dibawa arus)- Ia

berasal dari kata 'ajfalat ar-riih al ghaim', artinya angln memporak-

porandakan awan.

,ltfl, f'r$jD @l Mihad artinya tempat tidur). Kata ini tercantum

pada riwayat selain Abu Dzar, yang juga merupakan perkataan Abu

Ubaidah.
tri. ri.. '- t' ' t'&ii :'i\5,0JrrU :1,.tyj[; (Yadra'uun artinya mereka menolak.

Dara'tuhu anniy artinya alru menolalotya). Ini juga termasuk

perkataan Abu Ubaidah.

'&i"i* olil€i G43iY,-'1 galamun alaikum [salam atas

kamul, yaloi mereka mengucapkan 'salam atas kamu). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah, i)t-, ../Li y n # oigU:o(iliry,

'Yakni malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua

pintu sambil mengucapkan'salamun 'alaikum' (salam atas kamu)."
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Ath-Thabari berkata, "Kata o'FW(mereka berkata) tidak disebutkan

secara redaksional karena telah diindikasikan oleh kalimat,

sebagaimana ia tidak disebutkan dalam firman-Nya dalam surah As-

Sajdah l32f ayat 12, tfp:.t r::1r'€3'ry'$.r'r\ t:$6tilr :l rs; j:
W, (Jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa

itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata):

"Ya Tuhan knmi, kami telah melihat dan mendengar.'). Namun, yang

lebih tepat bahwa kata yang dihapus adalah kata yang menjelaskan

keadaan pelaku, yakni mereka masuk sambil mengucapkan salam.

oit

i;9J1 etJlt (Al Mataab ilaihi; taubatku). Abu lIbaidah

berkata, "Al Mataab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata 'tubtu

ilaihi' (aku bertaubat kepadanya) dan kata taubati (taubatku). Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih tentang firman-Nya,

'wa ilaihi mataob ', yuhi kepada-Nya aku bertaubat.

" o,.. " i11'#" Pi :1u,{ *t> (.lfotom yai'as artinya apakah belum jelas).

Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd [13]
ayat 3l, t +-!ti C-lt *Vii lmaXa tidakkah orang-orang beriman itu

mengetahur), "Yakni apakah belum diketahui dan belum jelas."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Qasim bin Ma'an, bahwa dia

berkata, "Ia adalah bahasa Hawazin. Dikatakan, 'ya'istu kadza',

artinya aku mengetatrui ini." Dia juga berkata, "Namun hal ini
diingkari sebagian ulama Kufatr -maksudnya Al Fana'- hanya saja dia

menerima bahwa kata tersebut di sini bermakna "mengetahui"

meskipun tidak pernah didengar ada orang Arab mengucapkannya."

Akan tetapi beliau menolak argumentasi Al Farra' dengan alasan

bahwa mereka yang telah mendengar hal itu menjadi dalil untuk
menolak perkataan yang tidak mendengarnya. Para ulama memberi
penjelasan bahwa kata al ya's hanya digunakan dengan arti

mengetahui. Sebab orang yang putus asa terhadap sesuatu, maka dia
mengetahui hal itu tidak akan didapatkannya.
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Ath-Thabari meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Mujahid

,lan Qatadah serta selain keduanya tentang firman Allah, ,F'Ji,
yakni apakah dia belum mengetahui. Lalu Ath-Thabari dan Abd bin

Humaid meriwayatkan melalui sanad yang shahih da/l para periwayat

shahih Bukhari, dari Ibnu Abbas, bahwa dia biasa membacanya
,afalam yatabayyan'(apakah belum jelas). Dia berkata, 'Saat penulis

menuliskan kata ini dia dalam keadaan mengantuk'. Lalu

diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Ibnu Katsir dan selainnya

mengklaim bahwa ia adalah qira'ah pertama. Qira'ah yang dimaksud

dinukil dari Ali, Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibnu Abi Mulaikah, Ali bin

Budaimah, Syahr bin Hausyab, Ali bin Al Hasan dan putranya (zaid)

serta cucunya Ja',far bin Muhammad, dan lain-lain, mereka semua

membac any a' afal am y at ab ayy an' (apakah belum j elas)'

Mengenai keterangan yang dinukil Ath-Thabari dengan sanad-

nya dari Ibnu Abbas, maka keakuratannya diingkari oleh merekayang

tidak mendalami para periwayat hadits. Az-ZarnaY,hsyari berlebihan

dalam hal itu -sebagaimana kebiasaannya- sampai berkata, "Dia -demi

Allah- tidak diragukan lagi adalah kedustaan." Sikapnya ini diikuti

sekelompok ulama sesudahnYa.

Serupa dengan itu dinukil juga dari Ibnu Abbas sehubungan

firman Allah dalam suratr Al Israa' ll7) ayatZl, \l'ri# lf A" r;Ai
it i-l (Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan

menyembah kecuali kepada-Nya), dia berkata, 'Yang benar adalah

,*li (mewasiatkan), hanya saja saat penulisan, huruf wawu yar,.g

kedua bersambung kepada huruf shad sehingga menjadi ;ilr."
Riwayat ini dikutip Sa'id bin Manshur melalui sanad yangjayyid. Hal-

hal ini terbukti dinukil secara akurat meski yang jadi pegangan adalah

versi yang lain, dan mendustakan riwayat setelah terbukti benar

merupakan sikap yang sembrono.
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i ;ftS,6*;Ay (Qaari'ah artinya perkara yang dahsyarl. Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat

31,"a;sa ryil,e +'# ([Orang-orang kafir senantiasal ditimpa

bencana karena perbuatan mereka), "Yakni perkara yang dahsyat lagi

membinasakan." IJlama selainnya memberi penafsiran yang lebih

khusus. Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, r3i:-:c *r'W tiS u$t Jtil.t
*:6 (orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa bencana karena apa

yang mereka kerjakan), dia berkata, "Ekpedisi militer, atau bencana

itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, dan dia berkata, 'Engkau
wahai Muhammad', sampai 'datang pertolongan Allah', yaitu
pembebasan kota Makkah. Dinukil juga dari jalur Mujahid dan

selainnya seperti itu.

'-H 
|-',.;&/l, y,rl, Jui,-: <*> q: ,ltli,i',#,'u ,'dLi,1l;-ri6;

6 f't\, (Fa amlaitu artinya aku memperpaniang, yang berasal dari

kata maliy dan milaawah. Dari sini diambil kata, 'maliyyan'.

Dikatalan untuk tanah luas dan panjang, 'maliya'). Demikian
tercantum di tempat ini. Adapun yang dikatakan Abu ubaidah tentang
firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat 32, tlfs i-;t|. c))ii 1l*u
beri tangguh untuk orang-orang kafir itu), "Yakni "4'riLi gfu
memperpanjang untuk mereka)". Dari sini diambil kata maliy dan
milawah min ad-dahr (masa yang panjang). Lalu malam dan siang
disebut ju;ga al malawaan, karena panjangnya waktu keduanya.
Sedangkan tanah yang luas disebut jugamaliy.

al::ar b ,:-&1 1l3iy @syaqqu artinya kesulitan yang lebih keras).

Ini adalah perkataan Abu ubaidah juga. Maksudnya, kata tersebut
merupakan bentuk fi'il tafdhil (kata yang menunjukkan
perbandingan).
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, ,1, . t-,1-t-$ :1i-i;;) (Mu'aqqib artinya yang merubah). ll,:bu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ll3l ayat 41, )
y3JJ.t= , yuk ,i're;l o-r'i'* li ;<1J.\t;1 (Tidak ada yang

menolak ketetapan-Nya dan tidak ada yang merubahnya dari
kebenaran). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam

tentang firman Allah, gStJ.|-iAi, 'Yakni ,;i:;'"*, Yi:=',;;;-l

(Tidak ada satu pun yang mencari-cari kesalahan hukum-Nya, lalu
menolalcnya).

L6. 'r *tq (t;1Ji) :bui'Sai guiattid berkata,

"Mutajaawiraat (bagian tanah yang berdampingan); yang subur dan

bagian yang buruk adalah yang tandus'). Demikian dinukil semua

periwayat. Namun, predikat kata 'yang subur' terhapus dari teks

kalimat. Adapun selengkapnya adalah; yang subur adalah yang tawar

dan yang buruk adalah yang asin. Ath-Thabari meriwayatkan dari
j alur lain dari Muj atri d, " B agian-bagian s aling berdampingan ; adalah

tawar, tandus, asin dan subur." serupa dengannya dinukil dari Abu
Sinan dari Ibnu Abbas. Dinukil juga melalui jahl munqarfti'(terputus)

dari Ibnu Abbas sama seperti itu disenai tambahan, "Bagian ini
menumbuhkan tanaman dan yang ini tidak menumbuhkan tanaman."

Kemudian dikutip melalui jalur lain dengan sanad yartg maushul dat'r

Ibnu Abbas, dia berkata, "Safunya manis dan lainnya masam, padahal

keduanya disiram dengan air yang sama dan letaknya saling

berdampingan."

C+6 f; .a:Lj etb't:> ,)zts pi e jiiii 9ri0r3r <btt..,>
r -2 . t n .3+ti iiFrl'#'r'?t\ 4 dtb{ (Shinwaan (bercabang); dua pohon

larma atau teift poaa satu akar. Waghairu shinwaan (tidak
bercabang), yalmi satu pohon. Bimaa'in waahid (dengan air yang
sama), seperti anak keturunan Adam, sebagian mereka baik dan

sebagian lagi buruk, sementara bapak mereka satu). Al Firyabi
menukil pula dari Mujahid seperti itu. Hanya saja dia mengatakan,
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:At :'*r,Ju yts:{"r# (disiram clengan air yang san'ta, yaitu air

hujan). Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ll3l ayat 4, ot3+'*t"ot'*

(bercabang clan tidak bercabang), dia berkata, gy4i *t"e44,
(Berkumpul dan tidak berkumpul).

Dari Sa'id bin Manshur, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata,

"shinwaan adalah akarnya satu tetapi cabangnya terpisah-pisah,

sedangkan ghairu shinwan adalah batang satu pohon kurma tidak ada

yang lain." Asal kata 'ash-shinwu ' artinya serupa. Maksudnya di

tempat ini adalah satu cabang dengan cabang lainnya bahkan lebih

yang dikumpulkan oleh satu akar. Dari sini sehingga paman seseorang

disebut ash-shinvvu bagi bapaknya, karena keduanya dikumpulkan

oleh satu asal.

lu;,ir +C e:,-jt <j-i,i' i761.Jry (As-Sahaab Ats-Tsiqaal [awan

mendungJ, yakni awon yang mengandung air). Penafsiran ini dinukil
Al Firyabi dengan sanad yang maushul dari Mujahid, sama

sepertinya.

r:t-;.i a.i;"'# 9#)f,y H; yal.ir*:r f';i-,pr;ir J * b"li>
(Kabaasithi kaffaihi ilal maa' [seperti membukakan kedua telapak

tangannya ke dalam airJ; yakni memanggil air dengan lisannya dan

menunjuk dengan tangannya, tetapi ia tidak mendatanginya

selamanya). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dan Ath-Thabari dengan

sanad yatgmaushul melalui beberapa jalur dari Mujahid.
, t. , . t ,
e$ :1$ ",.ti.11 .)iir s.i :1*ts t:.ti.j1 .1rj'*i >\:; <61*, ijrji UtJ;

$fltt *41 $aalat audiyatun biqadariha fiembahJembah mengalir

sesuai kadarnyal memenuhi lubuk lembah. Zabadan raabiyan [buih
yang mengembangJ; buih air bah. Zabadun mitsluhu [buih yang

sepertinyal ; kotoran besi dan perhiasan.).Hal ini dinukil juga oleh Al
Firyabi dari Mujahid sehubungan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd
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[13] ayat 17, *tj tIj, aia berkata, "az-zabad adalah air bah." Lalu dia

berkata tentang firman-Nya ,'4U.: (buih sepertinya), "Yakni kotoran

perhiasan dan besi."

Ath-Thabari meriwayatkan melalui dua jalur dari Ibnu Abi Najih

dari Mujahid, "Firman Allah, 6)G;!J,-isi Ut3 (mengalirkan air di

lembah-lembah menurut ukurannya), yakni memenuhityu. ,g1l' 
'$rtt

t \ tU,) (makn arus itu membawa buih yang mengembang), Az-Zabad

adatah air bah. +U.: Ls,")i * ,q.t )6, e *'a:\i-b: (Dan dari

apa fiogamJ yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan

atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu),yalrrri kotoran

besi dan perhiasan. iJ, 
"JjJ'i.;lt 

rlii (adapun buih itu akan hilang

sebagai sesuatu yang tidak berharga),yakni membeku di tanatr. r; ri(1

f t\r e'*Ll.r^,L3r iti- @aopun yang berman faat bagi manusia

niscaya akan tetap di bumi), yakni air. Keduanya adalah

perumpamaan kebenaran dan kebatilan." Dia meriwayatkan pula

melalui dua jalur dari Ibnu Abbas seperti itu. Letak kemiripan pada

firman-Nya,'buih sepertinya', bahwa kedua buih itu (buih banjir dan

buih kotoran besi) sama-sama berasal dari kotoran.

Diriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah; "Firman-Nya, 6lt-,
(menurut ukurannya), yakni yang kecil sesuai bentuknya yang kecil,

dan yang besar sesuai pula bentuknya yang besar. tLt) (yang

mengembang), yakni yang tinggi atau tebal. '+ es-ji.r (mencari

perhiasan), yakni emas dan perak. 9-.A 
ji gtau alat-alat), yakni besi

dan kuningan yang diarrrbil manfaatnya ;t3 (yang tidak berharga),

yakni apa yang terkait pada pepohonan. Ia adalah tiga perumpamaan

yang dibuat Allah dalam satu rangkaian. Allah mengatakan;

Sebagaimana buih ini menipis dan habis hingga tidak memberi

man faat, maka demikian juga kebatilan akan sima bersama para
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pendukungnya, dan sebagaimana ai ini tetap ada hingga
menumbuhkan dan mengeluarkan tanaman, maka demikian juga
kebenaran akan eksis bersama para pendukungnya. Hal itu serupa

dengan daya tahan pada emas dan perak jika telah masuk api dan
hilang kotorannya, lalu tersisayang murninya. Begitu pula kebenaran
akan eksis bersama pendukungnya dan kebatilan akan sirna.

Catatan

Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh, ,U ;-hliLjj
(memenuhi lubuk lembah). Sementara dalam riwayat Al Ashili
disebutkan, yt) ls'yx- (memenuhi segala sesuatu), namun keduanya

tidak memiliki perbedaan yang berarti. Kemudian dinukil juga, fi.iV
:t1(air lubuk lembah).

r. Firman Auah, iarlr W q ;f ,g ,W r; i.ii| hr

"Allah mengetahui opa yang dikandung oleh setiop perempuan, dan
kandungan rahim yang kurang sempurna.,,

(Qs. Ar-Ra'd [3]: 8)

Ghiidha artinya dikurangiltidak sempurna.

:J;s *i 11;
/^a/

Yy r,.irt Y! l-;
J;' of teu

,irr Vt ,l:Jl;"

/z t o. /

-*atf
o.?', o"-

tiJl ?,-iLi..
I -2

-!

^

^t 
,*t

v;-
 ,
,3rt ,rl..p .irt

e6'*t
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r1 ,hr \\ )ri *at GI A ely ,i,r lg larlr 'H u 14
^ 

c t .. t , , ,'. oit L, o. o,
.;i1 )! *rAr'* ;; d* U ,i# ,-e'r\ qL); q;ti

4697. Ou.i tUru Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Kunci-kunci ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali

Allah; tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali

Allah, tidaic ada yang mengetahui apa yang dikurangi rahim kecuoli

Allah, tidak ada yang mengetahui kapan datang huian kecuali Allah,

setiap jiwa tidak mengetahui di negeri mana dia mati, tidak ada yang

mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah."

Keterangan:

(Bab firman-Nya, " Allah mengetahui apa yang dikandung oleh

setiap perempuan, dqn kandungan rahim yang kurang sempurna."

Ghiidha artinya dikurangi/tidak sempurna). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 44, *L-1)t'rp.l9 @ir

pun disurutkan), yakni habis dan berkurang." lni adalah penafsiran

surah Huud. Hanya saja dia menyebutkannya di tempat ini untuk

menafsirkan firman-Nya, i6rlr ';a4; ltcanclungan rahim yang kurang

sempurna), karena kata dasamya adalah sama.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Abu Bisyr, dTi
Mujahid, tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd [13] ayat 8, illt
Srt; 6'5 it;rfur W 63 al ,f J+ri 6'&- Qquon mengetahui apa yang

dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang

sempurna dan yang bertambah), dia berkata, "Apabila perempuan

mengalami haid dalam keadaan hamil, maka itu adalah

kekurangsempurnaan kehamilannya, dan apabila ia hamil lebih dari 9

bulan maka itu adalah penyempurnaan kehamilannya." Kemudian

diriwayatkan dari Manshur dari Al Hasan, dia berkata, "Al Ghiidh
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adalah yang lahir sebelum 9 bulan. Adapun yang bertambah adalah

yang lebih daripada itu, yakni masa kelahiran."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang kunci-kunci yang ghaib sebagaimana telah dipaparkan pada

Surah Al An'aam. Hal ini akan dijelaskan kembali pada tafsir Surah

Luqmaan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibrahim bin
Al Mundzir, dari Ma'an, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari

Ibnu Umar RA. Abu Mas'ud berkata, "Hadits ini hanya dinukil oleh
Ibrahim bin Al Mundzir, dan riwayat ini dianggap gharib (ganjil) dari

Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ad-Daruquthni meriwayatkannya
dari Abdullah bin Ja'far Al Barmaki, dari Ma'an. Lalu diriwayatkan
juga dari Al Qa'nabi dari Malik secara ringkas. demikian diriwayatkan
Al Ismaili dari Ibnu Al Qasim dari Malik.

Ad-Daruquthni berkata, "Ahmad bin Abi Thaibah
meriwayatkannya dari Nafi', dari Ibnu umar, lalu dia melakukan
kekeliruan baik dari segi sanad maupun matan."
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' Y't)r')

-*tdtry.//

14. SURAH IBRAAHIIM

;; lut ."{jU g)+): +U lu, .yr; (rr.i) : u* U.t ,SG

at,, Sut.L6ti+ ltd:i (W i' .-,, ry!\\:t#
L-f t1) o#k ke qr,.,r) .* il rry, fuLIAs ,F ,> ,

t:, * 6aatrti e &*i r3!s11 s;ii ;$5zr 6J:riitr !1r;

'irii 1^sry c) i** h' '^1r;-* (€w) .rrtyf b tk

Ibnu Abbas berkata, *Haad artinya orang yang menyeru."
Mujahid berkata, "shadiid artinya nanah dan darah." Ibnu Uyainah
berkata, "Firman-Nya, 'Ingatlah nikmat Allah atas kamui yuk i
karunia-karunia Allah pada kamu dan hari-hari-Nya." Mujahid
berkata, "Firman-Nya, 'Dari semua yang kamu mohonkan
kepadanya', y*l*i apa-apa yang kamu inginkan dan kehendaki.'Dan
kamu menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok', yakni
kamu menginginkannya bengkok. 'Ingatlah ketika Tuhanmu

memaklumkan', yakni memberitahukan kepada kamu. 'Mereka

menutupkan tangannya ke mulutnya', Ini adalah permisalan bagi
mereka yang menahan diri dari apa yang diperintahkan kepada

mereka.'Tempatku' dimana Allah menempatkannya di hadapan-Nya.
'Dari belakangnya' yakni di hadapannya jahannam. 'Lakum taba'an'
(bagi kamu pengikut), bentuk tunggalnya adalah taabi'. Sama seperti
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kata ghayaba dan ghaa'ib. 'Bimushrikhikum' berasal dari kata

ishtarakhani, artinya dia meminta pertolongan kepadaku. Sedangkan

kata yastashrikhuhu berasal dari kata shuraakh (teriakan). 'Walaa

khilaal' (tidak ada persahabatan), berasal dari kata khaalaltuhu

khilaalan, dan bisa juga berasal dari kata khullah dan khilaal.

' Ij tut s t s a t (dic abut dengan akar-akarnya), yakni dihabi skan. "

Keterangan:

Pada riwayat Abu Dzar tertulis, "Surah Ibrahim Alaihish-
Shalaatu Wassalaam. Bismillaahirrafumaanirrahiim." Sementara

selain Abu Dzar tidak mencantumkan basmalah.

gr3 lrti; , /V U) ,5,6 (Ibnu Abbas berkata, "Haad artinya orang

yang menyeru"). Demikian tercanfum pada semua naskah. Namun,
kalimat ini sebenamya tercantum dalam surah sebelumnya, yaitu
firman Allah dalam suratr Ar-Ra'd [13] ayat 7, /rt ,yli"r*L.ri 6il

rL-.r (,Seszngguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan

bagi tiapaiap kaum ada orang yong memberi petunjuk). Para ahli
tafsir berbeda pendapat tentang panafsirannya setelah mereka sepakat

balrwa yang dimaksud 'pemberi peringatan' adalah Muhammad
SAW. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu
Abbas tentang firman-Nya: ,t I ii'&r"r# (seorang pemberi

peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi
petunjuk), 'Yakni orang yang menyeru." Hal serupa dinukil dari jalur

Qatadah.

Kemudian dinukil dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata,
ii,r.e;r-iir (Pemberi petunjuk adalah Allah).Hal ini semakna dengan

yang sebelumnya. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada firman
Allah dalam surah Yuunus [0] ayat 25, U q#.tp>ti.Jr ;r3 ] ]U-h6
t'

*&i-(Allah menyeru [manusial ke Darussalam [surgaJ, dan menunjuki
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orang yang dikehendaki-Nya). Diriwayatkan dari Abu Al Aliyah, dia

berkata, "'tr;.til;. g)+l (Al Haadi adalah yang menuntun)." Lalu dari

Mujahid dan Qatadah disebutkan,"a *qt (Al Haadi adalah nabi)."

Penafsiran ini lebih khusus daripada yang sebelumnya. Berdasarkan

pandangan di atas, maka kata 'kaum' dalam ayat tersebut dipahami

secara umum. Dinukil juga dari Ikrimah, Abu Adh-Dhuha, dan
n a- t o

Mujahid, "-.J,i g;lQl (Al Haadi adalah Muhammad)." Penafsiran

ini lebih khusus dari semua penafsiran yang disebutkan, dan yang

dimaksud dengan 'kaum' menurut pandangan ini adalah khusus umat

ini.

Sehubungan dengan ini dinukil satu hal yang ganjil,

sebagaimana yang dinukil Ath-Thabari dengan sanad,yang hasan,dai

Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, '*) a-,-lt q+ U, (J

i;w|-t * jlaili g;iit si ,JE'j glb &'ori-'Jj rr i' ,v )tt ,S?:

q;.ti.lr;i:iljr €fr,*qe)tiJt 'dt 
lXetika ayat ini turun, Rasulullah

SAW meletakkkan tangannya di atas dadanya dan bersabda, 'Aku

pemberi peringatan', lalu beliau mengisyaratkan kepada Ali dan

berlwta, 'Engknu Al Haadi, denganmu orang-orang yang mendapat

petunjuk mencari petunjuk sesudahlat'.). Seandainya riwayat ini
terbukti akurat, maka yang dimaksud 'kaum' di sini adalah lebih

khusus daripada sebelumnya, yakni bani Hasyim misalnya. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan bersama Abdullah bin Ahmad dalam kitab

Ziyadaat Al Musnad dan Ibnu Mardawaih dari jalur As-Sudi, dari

Abdu Khair, dari Ali, dia berkata q.',y hj g;qt (Al Haadi

adalah seorang laki-laki dari bani Hasyim). Lalu sebagian

periwayatnya mengatakan, dia adalah Ali. Seakan-akan dia

menyimpulkan dari hadits sebelumnya. Namun, pada sanad setiap

riwayat ini terdapat pengikut patrarn Syl'ah. Sekiranya hal itu akurat,

niscaya para periwayatnya tidak akan berselisih.
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?tr"# d-,> | +#'561 lUuiohid berkata, "shadiid artinva

nanah dan darah").Kataini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Al Firyabi mengutipnya dengan sanad yang maushul hingga Mujahid

tentang firman Allah, a1 ',a 
"J 

",H il- (dan diberi minum dari

shadiid),dia berkata ,?, C (Nanah dan darah).

Uyainah berkata, "Firman-Nya, 'Ingatlah nilcrnat Allah atlsmu',

yalcni karunia-knrunia Allah pada kamu dan hari-hari-Nya"). Ath-

Thabari menukilnya dengan sanad yang maushul daf, Al Humaidi,

dari Mujahid. Demikian juga kami kutip pada Tafsir lbnu Uyainah

riwayat Sa'id bin Abdurahman dari Mujahid. Abdullah bin Ahmad

meriwayatkan di kitab Ziyadat Al Musnad dan An-Nasa'i -demikian
juga disebutkan Ibnu Abi Hatim- dari jalur Ibnu Abbas, dari Ubay

bin Ka'ab, dia berkata, 1'5i 'jti ,1' f(-bri:Fi3,?i Jl;11?ttr"o1
(Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Musa dan mengingatkan

mereka aknn hari-hari Allah", beliau berkata. "Yaloi, nilcrnat-nilonat

Allah."). Abdunazzaq meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan

sanad yang shahih,tetapi tidak mengatakan dari Ubay bin Ka'ab.

4 4l f-,b 6t:3au S n> : +uJ SGi luuiahid berkata,

"Firman-Nya, 'Dari semua yang kamu mohonkan kepadanya ', yahi
apayang kamu inginkan dan kehendakr. Al Firyabi meriwayatkannya

dengan sanad yang mausftzl sehubungan firman-Nya dalam surah

Ibraahiim [4] ayat 34, i:J:4i-., J JS'H €t-fi1(Dan Dia telah

memberikan kepadamu [keperluanmu] dari segala apa yang kamu

mohonkan kepadanya), dia berkatd,"* 4tfi: (Apa yang komu

sukai);'

t+'tr 1 ,t*;:E &e Wf,,J) (Dan kamu menginginkan agar

jalan Allah itu menjadi bengkok', yalcni kamu menginginkannya

bengkok). Demikian tercantum di tempat ini pada kebanyakan
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periwayat. Sementara Abu Dzar menyebutkannya pada bab yang

sesudahnya. Namun, versi mayoritas lebih tepat, karena ini termasuk
perkataan Mujahid, maka menyebutkannya dengan penafsiran lain
dari Mujahid adalah lebih tepat. Abd bin Humaid menukil dengan

sanad yang maushul dai Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman-Nya, V't, Wfr (Dan kamu menginginkan agar jolan Allah itu

menjadi bengkok), dia berkata, "t€:Jt 4 o:;,,-ik (Kalian mencari

penyimpangan baginya)." Ya'qub bin As-Sikkit menyebutkan bahwa
ai 'iwaj adalah kebengkokan pada tanah dan agama, sedangkan a/
'awaj adalah kebengkokan yang terjadi pada batang dan sepertinya
yang biasa tegak.

lvt ilr'i,+ a-i 3:F::.u; aije ')Jbi Jy re (wataa khitaat

ftidak ada persahabatanJ, berasal dari kata khaalaltuhu khilaalan,
dan bisa juga berasal dari knta khullah dan khilaal.). Demikian
tercantum pada sebagian naskah sehingga menimbulkan asumsi

bahwa ia berasal dari penafsiran Mujahid. Padahal ia berasal dari
perkataan Abu ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah

Ibraahiim [4] ayat 31, Jil+ lj * g.1 (ttdak ada jual beli padanya

dan tidak ada persahabatan), "Yakni tr'Ju 1 (Tidak ada

persabatan dengan teman kesayangan). Dia berkata, "Ia memiliki
makna lain, yakni sebagai bentuk jamak dari kata khullaft, seperti kata

hullah. Adapun bentuk jamaknya adalah khilal, seperti qullah yang
bentuk jamaknya adalah qilaal. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Qatadatr, dia berkata, "Allah mengetahui bahwa di dunia ada jual-beli
dan persahabatan yang mereka saling berteman dengannya di dunia.
Maka barangsiapa menjadikan Allah sebagai kekasihnya, hendaklah ia
tetap berada seperti itu, jika tidak niscaya hal itu akan terpustus.
Pernyataan ini selaras dengan pandangan mereka yang menjadikan
katakhilaal di tempat itu sebagai jamak dari kata khullah.
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;i:ii ,'-j::*i (#Liit-l l,1r; ('Ingattah ketika ruharunu

memaklumkan', yakni memberitahukan kepada kamu.). Demikian

dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan,
"3)'€,*i (Tuhanmu memberitahukan padamu). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Ibraahiim 11,4) ayat 7, \t:
'n<:, O\U (Ingatlah ketika Tuhanmu memakluntkan), kata iclz di tempat

ini adalah tambahan, sedangkan kata ta'adzdzana berasal dari kata

adzaan (pemberitahuan). Ia merupakan perkataan kebanyakan ahli

bahasa bahwa kata ta'adzdzan berasal dari kata adzaan

(pemberitahuan). Kata yang mengacu pada pola tafa'ala mengandung

makna bertekad dengan tekad yang kuat. Abu Ali Al Farisi berkata,

"Sebagian orang Arab menjadikan kata adzdzana dan ta'adzdzana

memiliki arti yang sama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal itu seperti kata ta'allama
(belajar) pada posisi a'lama (memberitahu), dan kata au'ada
(menjanjikan) pada posisi tawa'ada (mengancam). Dikatakan juga

bahwa kata 'idz' adalah sebagai tambahan, karena makna ayat itu
adalah, "ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan." Namun hal ini
masih perlu ditinjau kembali.

*,t:)l b tk & tJ,j.,er+'3ni e &$-i ('Mereka menutupkan

tangannya ke mulutnya'. Ini adalah perumpamaan bagi mereka yang
menahan diri dari apa yang diperintahkan kepada mereka). Abu
Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Ibraahiim [14) ayat

S:'gaargt el$!"i t:i:jt ('Mereka menutupkan tangonnya ke mulutnya),

"Ini adalah sebagai perumpamaan. Maknanya seperti perkataan untuk
mereka yang diperintahkan menerima kebenaran tetapi mereka tidak
beriman kepadanya, maka dikatakan, 'Dia menutupkan tangannya di
mulutnya', yakni apabila dia menahan diri dan tidak menyambut apa
yang diperintahkan." Akan tetapi ulama-ulama lain mengkritik
perkataan Abu Ubaidah. Dikatakan, "Tidak didengar dari orang Arab
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pernyataan, 'menutupkan tangannya di mulutrtya', untuk Seseorang

yang meninggalkan sesuatu yang ingin dikerjakannya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Ahwas, dari

Abdullah, dia berkata: "g.}*i le iLo (mereka menggigit jari-jari

tangan mereka). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan

sanad-nya shahih. Pengertian ini didukung ayat lain dalam surah Aali

Imraan [3] ayat 119, J4:-jjl |H:P'6\r'nS2; t# tV t5!1 (Apabila

mereka menyendiri, mereka mengigit ujung jari karena marah)-

Dengan demikian, makna ayat yang sedang dibahas adalah,
.'Orang-orang kafir mengembalikan/menutupkan tangan-tangan para

rasul di mulut-mulut mereka", yakni mereka tidak mau menerima

perkataan para rasul. Atau yang dimaksud "tangan-tangan" di sini

adalah nikmat, yakni mereka menolak nilonat para rasul berupa

nasihat-nasihat kepada mereka, sebab jika mereka mendustakannya

seakan-akan mereka mengembalikannya ke arah mana ia datang.

.-Ji-ti ^ ,tirr t# 'c+ {\srLAy (Tempatku; d.imana Attah

menempatknnnya di hadapan-Nya). ltbu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Ibraahiim ll4l ayat 14: grJ; Jv'i4U,3
(Yang demikian itu [adalah untukJ orang-orang yang takut [akan

menghadapJ ke hadirat-Ku), "Yakni dimana seorang hamba

ditempatkan dihadapan-Nya untuk dihisab." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, sehubungan dengan ayat ini terdapat pendapat lain. Al Farra'

mengatakan bahwa ia kata tersebut adalah bentuk mashdar (kata

dasar).

'n34+'drr:i 
<f,r:i ,y) (dari belakangnya; yatcni dihadapannya ada

Jahannam). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah

Ibraahiim [4] ayat 16:'fr f.r:: O: (di belakangnya ada jahannam),

"Yakni di hadapannya." Dikatakan, 'kematian di belakangmu',

maksudnya di depanmu. Ia digunakan untuk semua yang tidak tampak

oleh seseorang." Demikian yang dinukil Tsa'lab.
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Begitu pula perkataan An-Nabighah, "Tidak ada di belakang

Allah tempat lari bagi seseorang." Maksudnya, sesudah Allah.
Menurut Quthrub dan selainnya,kata ini termasuk kata yang memiliki
arti yang berlawanan. Namun Ibrahim bin Arafah Nafthawaih
mengingkarinya dan berkata, "sesungguhnya kata ,ty (di belakang)

tidak bisa bermakna 'di depan' kecuali dikaitkan dengan waktu dan

tempat.

"*.vi * h e.ti th:rrt) & 6) (,Lakum taba,an, [bagi kamu

pengikutJ, bentuk tunggalnya adalah taabi', seperti kata ghayaba dan
ghaa'ib).Ia adalah perkataan Abu tlbaidah.

arL)t':-,'aL, ?jr_,jrlJ,t l'-b-|:-r ,'.L LJ,
('Bimushrikhikum' berasal dari knta ishtarakhani, artinya dia
meminta pertolongan kepadaht. Sedangkan knta yastashrikhuhu
berasal dari kato shuraakh [teriakanfi. pemyataan ini tercantum
dalam riwayat Abu Dzar. Abu ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam
surah Ibraahiim lt4l ayat22,"j?.b-L. Ui U yakni aku tidak dapat

menolong kamu. Dikatakan, istarakhani fa ashrakhtuhu, artinya dia
minta tolong padaku, maka aku pun menolongnya.,,

**3t r 1tf"'; (Ijtutsat (dicabut dengan akar-akarnya), yaloti

dihabiskan). lni adalah perkataan Abu ubaidah. Maknanya, dipotong
seluruh akar-akarnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id dari

Qatadah sama sepertinya. Kemudian dinukil dari Al Aufi, dari Ibnu
Abbas, "Allah membuat perumpamaan berupa pohon yang buruk
seperti orang kafir." Dia berkata, "orang kafir tidak diterima
amalannya dan tidak dinaikkan, maka ia tidak memiliki dasar yang
tertancap di bumi dan tidak juga cabang di langit." Dari Adh-Dhahak,
dia berkata tentang firman-Nya dalam surah Ibraahiim ll4) ayat26: 6

st-.J te rj ltUak dapat tetap [tegakJ sedikitpun), *yatni tidak

memiliki akar, cabang dan tidak juga buah-buahan, dan tidak ada
manfaatnya. Demikianlah orang kafir tidak melakukan amal kebaikan
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rran tidak berkata baik. Allah tidak menjadikan padanya berkah dan
tidak juga manfaat."

r. Firman Auah, Wi ,;.i 1;ir eW-i3 -o q*i * l*,s
f,F

"Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya
(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikon buahnya pada setiap

musim ;' (Qs. Ibraahiim [14] : 24-25)

* h, & :, J;, + * :Jv tQi hr *>, ; it *
WrrLu-, ,1:..l.i' ,y1n'ri y gfu,d.\Vi :,lw ;*":,ift*6e;:'; u.t JG.bk,$f Gi,\)ri v,
'n il' ,{3 oi '.,.oj,i ,9r;k_ i ';, -S-. tX i;ir.aiJr
U 6i .-itZtrt ,f ,p, iv ?r, ,r* n, J;, jo ,* 6:;-
t1 :Jw .riifut 16 q; €, & ok '..i;) y,, ,,8 U';A. J
l* iii \i '& oi L*fi of i;t I ,Jv r&'oi :r;a

rk')io U e'Jii t*',:\ :'.L )v
4698. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ..Kami berada disisi

Rasulullah sAw, lalu beliau bersabda, 'Beritahukan kepadaku
tentang pohon yang menyerupai atau seperti orang muslim, daun-
daunnya tidak berguguran dan tidak... dan tidak... dan tidak... pohon
itu memberikan buahnya pada saiap musim'." Ibnu Umar berkata,
"Terbetik dalam diriku bahwa ia adalah pohon kurma, tetapi aku
melihat Abu Bakar dan umar tidak berbicara, maka aku pun tidak
suka berbicara Ketika mereka tidak mengatakan sesuatu, maka
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Rasulullah SAW bersabda, 'Ia adalah pohon kurma'. Ketika kami

berdiri aku berkata kepada lJmar, 'Wahai bapakku, tadi terbetik dalam

diriku bahwa ia adalah pohon kurma'. Dia berkata, 'Apa yang

menghalangimu untuk berbicara?' Dia menjawab, 'Aku melihat kamu

tidak berbicara, maka aku tidak suka berbicara atau mengatakan

sesuatu'. Umar berkata, 'Sungguh engkau mengatakannya lebih aku

sukai daripada ini dan ini'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Seperti pohon yang baik, akarnt'a teguh dan

cabangnl,a [ntenjulangJ ke langit"). Demikian disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar. Sementara selainnya menukil hingga firman-Nya,
"Setiap musim." Namun, mereka tidak mencantumkan "Bab firman-

Nya." Kernudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar.

dIi' ,y'j( \i q (Menyerupai atau seperti laki-laki muslim).

Keraguan ini berasal dari salah seorang periwayatnya. Al Ismaili
meriwayatkan dari jalur yang sama dengan redaksi, d--J' 

'& jt'*
(Menyerupai seorang laki-laki muslim), tanpa ada keraguan. Hadits ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu. Di tempat itu telah

dijelaskan pula keterangan bahwa yang dimaksud 'pohon' pada ayat

ini adalah pohon kurma. Disini terdapat bantahan bagi mereka yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pohon kelapa.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan

sanacl yang lemah, tentang firman-Nya, * F Wi gi (memberikan

buahnya pada setiap musim), dia berkata, "Ia adalah pohon keiapa,

tidak pernah telat memberikan buahnya di setiap bulan." Adapun
makna firman-Nya, S lfonon yang baik), yakni buahnya lezat, atau

bentuknya indah, atau bermanfaat. Maka ia dianggap baik, karena apa

yang dihasilkannya. Firman-Nya,i-ri qiJi @karnya teguh), yakni
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tidak terputus. Sedangkan firman-Nya, *tlJ)t e. W'h (dan cabangnya

menjulang ke langit), yakni berada pada puncak kesempurnaan,

karena jika suatu pohon tinggi niscaya ia jauh dari kotoran yang ada

dipermukaan tanah. Al Hakim meriwayatkan dari hadits Anas, '''OUt

'ilyyst 
.t'r,*ylti'ilZit);l,Ly eonon yang baik adalah kurma, clan

pohon yang buruk adalah hanzalah).

2. Firman Allah, +6r J'-fl\ tr-ti aiit ilt ir$

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan

ucapan yang teguhtt. (Qs. Ibraahiim [14] : 27)

r11 ir:^:ir ,'JG *3 *1" .v it J';'r'oi *:c ,/.);\ f
'*; u:i ,!t J'r*, $LJL'ri .nr lf .{ ! ti ,1U /t e p

.O;\t G: $lttr iHt eri6, {Furtrti a4til, aE>

4699. Dari Al Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda,

"seorang muslim jika ditanya dikubur niscaya akan bersaksi bahwa

tidak ada sesembahan yang hak (benar) kecuali Allah dan

Muhammad adalah Rasulullah, maka itulah firman-Nya, 'Allah

tneneguhkan iman oranS-orang yang beriman dengan ucapan yang

teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits

penjelasannya telah dipaparkan pada

dengan redaksi yang lebih lengkap.

Al Bara' secara ringkas, dan

pembahasan tentang jenazah
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3. Firman Allah, t7k in, ^* t j:1. el, jt';'li

"Tidakkalt kamu perhatikan'o*of-r*f yang' telah menukar

nikmot Allah dengan kekaftron?" (Qs. Ibraahiim [la]: 28)

.';5J,t^ (r s'_r. 6'i) .(r'i.'r'i-

Alam tara (Tidakkah kamu perhatikan) artinya tidakkah kamu

nrengetahui, seperti firman-Nya , 'Apakah kanru tidak memperhatikan

orang-orang t'ang keluar'. Al Bav,aar artinya kebinasaan. Kata

tersebut berasal dari kata 'baara - yabuuru - butu'an '. Firman-Nya,

'Qauman buuran', artinyakaum yang binasa.

,Jv <t-5 Ar .Ci; --":, 1,,o.; l\cV tt'*,w"*
.a<;.Fi 'rLI- j

t iT;'.;ir irJ . t).. \,I

7000. Dari Atha', dia mendengar Ibnu Abbas, 'Tidakkah kamu

melihat orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keknfiran'.
dia berkata, "Mereka adalah or:mg-orang kafir penduduk Makkah."

Keterangan:

(Firman Allah "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang
telah menukar nilvnat Allah dengan kekafiran? Alam tara fTidakkah
kamu perhatikanJ artinya tidakkah kamu mengetahui, seperti firman-
Nya, 'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar').
Periwayat selain Abu Dzar menambahk*r,'r-tS 1 Si gidakkah kamu

melihat bagaimana...), dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah.
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JS),s^ $;.6i> ,:r'i.3'i- )6..:Jlir 1rr1Jr) (At Bawaar artinya

kebinasaan. Kata tersebut berasal dari kata 'baara - yabuuru -

buuran'. Firman-Nya, 'Qauman buuran', artinya kaum yang binasa).

Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Kemudian disebutkan hadits Ibnu

Abbas secara ringkas tentang kepada siapa ayat itu diturunkan. Hadits

ini telah disebutkan disertai penjelasannya secara detail pada

pembahasan perang Badar.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa

dia bertanya kepada Umar tentang ayat ini, maka dia berkata, "Siapa

mereka?" Dia menjawab, "Mereka adalah dua pelaku dosa dari bani

Makhzum dan bani Umayyah, paman-pamanku dari pihak ibu dan

paman-pamanmu dari pihak Bapak. Adapun paman-pamanku dari

pihak ibu, mereka dibinasakan Allah pada perang Badar, sedangkan

paman-pamanmu dari pihak bapak maka Allah memberi tangguh

kepada mereka sampai waktu yang ditentukan." Dari jalur Ali, dia

berkata, 'oMereka adalah dua pelaku dosa dari bani Umayyah dan bani

Mughirah. Adapun bani Mughirah, maka Allah memusnahkan mereka

pada perang Badar, sedangkan bani Umayyah mereka bersenang-

senang hingga waktu tertentu." Riwayat ini dinukil juga oleh

Abdunazzaq serta An-Nasa'i. Saya (Ibnu hajar) katakan bahwa yang

dimaksud adalah sebagian mereka, bukan semua bani Umayyah dan

bani Makhzum, karena bani Makhzum tidak dimusnahkan semua pada

perang Badar, bahkan maksudnya adalah sebagian mereka seperti,

Abu Jahal dari Bani Makhzum dan Abu Sufyan dari Bani Umayyah.
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15. SURAH AL HIJR

,r-o i ,i, - )., (, ,- _ ": ,---_ir . r,-"j;)-) ,* yt*1 :-r;lJ')ts',.^4-p *s .1,J) qJ Jr.' . (F

f;> l;Xr': P'-;l cb t\'Js': ePt )s : (4 *q)
Gll .J*i , (f-/,, ./q) : ','/'Js-; 'b'i ;'fi\ : Q';;{-J

-r* ;.t'Jc'-t U ,Q.:'t\ ,'il' (e.i) r;.t in ' (qu
.,.2,.:-*i>: (sF) .;td, , Q#;i:;J,> k1 : ()"/A)

: (1.-) .a-xt)a e)- , <etj> ?.J0 ,r*". J)6 : (Q"Si)

.C.: : (hg ..,'rAt o'ruA$ .]ir ,P)t'es;1; ^'g
c!

.y. qb\s'.*ir u 3s puyt : (€ *9 ;\ : lrrti;
.tSl4r ,a^*sr

Mtrjahid berkata, .,Fiman-Nya, ,Jalan yang lurus,. kewcjibatt

ukulah(nten.jagunya)',yaknikebenarankembalikepadaAllah,dan
atas-Nya jalannya. 'Benar-bertcrr terletak di jalan urnunx yang terang"

yakni di atas jalan.', Ibnu Abbas berkata, ..Firman-Nya, ,l)emi

tilll|trmu (Multamntacl)" yakni demi kehidupanmu. 'Kaunt adalah

ot atlg-oratlg )1attg ticlak diketral'; mereka tidak dikenal oleh Luth'"

Ulama selainnya berkata, "Ke tentuan tnasQ yang ditetapkan, yakni

batasan. ,Mengapa kamn ticlak menclatangkan kepada kani'; yakni

mengapa kamu tidak mendatangkan kepada kami' 'Syiya' artinya

umat-umat, dan para wali juga disebut syiya'. Ibnu Abbas berkata,

,,Ytitrct'uun artinya bergegas-gegas". Lil mutawasimiin artinya bagi

orang-orang yang memperhatikan. Sukkirat artinya diliputi. Buruuj
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(gugusan) artinya tempat-tempat matahari dan bulan. Lawaaqih :

malaaqih - mulqihaft (pejantan). Hama' adalah bentuk jamak dari

katak hama'ah, artinya tanah yang berubah. Al Masnuun artinya yang

tercurah. Taujal artinya kamu takut. Daabir artinya terakhir. La bi

imaamin mubiin; Imam adalah segala yang engkau ikuti dan engkau

j adikan p etunj uk. A s h - S h ai h a h artiny a kebinas aan.

Keterangan:

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli disebutkan, "Tafsir

surah Al Hljr, Bismillahirrahmaaniruahiim." Sementara riwayat dari

selain Al Mustamli tanpa menyebutkan kata "Tafsir", dan periwayat

selain Abu Dzar tidak mencantumkan basmalah.

, '-; "',,. ). 1.t ..r,?.n-'otol'\,' t.,'t'1,i1t*L;p *Je.l ,irr d'g; At i+X ,*Ltr'"+fu'J\3i (Mujahid

berkata, "Firman-Nya,' 'Jalan yang lurus; kewajiban akttlalt

[menjaganyaJ', yakni kebenaran kembali kepada Allah, dan atas-Nya

jalannya). Pemyataan ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang

maushul melalui beberapa jalur dari Mujahid, sama seperti di atas

dengan tambahan, i; # C;" 1 (Tidak clitampakkan sesuatu

kepadaku). Diriwayatkan dari Qatadah dan Muhammad bin Sirin serta

serlain keduanya, bahwa mereka membacanya 'mustaqimun', yakni

diberi tanwin, sebagai sifat kata 'shiraat' yang artinya tinggi. Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa itu adalah qira'ah Ya'qub.

y-yt ,rb ,y 76t) 1'Aenar-benar terletak di jalan umum yang

tersng', yakni di atas jalan). Ath-Thabari meriwayatkan melalui
'be 

erapa jalur dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah,

y fl q, (Sesungguhnya keduanya adalah benar-benar

terletak di jalan umum yang terang), dia berkata, # f"Pr(Jalan
yang diberi tanda-tanda). Kemudian dinukil dari riwayat Sa'id dari
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Qatadah, dia berkata, ftt ,!-/ (Jatan yang jelas). Pada pembahasan

mendatang akan disebutkan penafsiran yang lain kalimat ini.

Catatan:

Semua penafsiran diatas tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar, kecuali dari Al Mustamli.

'A*i'!'$ 
: a$'i.t',:rS: (Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya,

'Demi unturmlt (Muhammad)', yak.rri demi kehidupanmu'). Ibnu Abi
Hatim menukil dengan sanad yang moushul dair jalur Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas.

L;'J;Ji pl/;ii.g1
mereka tidak dikenal oleh Luth).
melalui jalur tersebut.

Catatan:

Penafsiran ini dan yang sebelumnya tidak tercantum dalam
riwayat Abu Dzar.

o, ,i o 1"."
Jji :i.*Ji; qq (Kententuan nxasa yang ditetapkan, yalcni

batasan). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar sehingga
menimbulkan asumsi bahwa ini adalah penafsiran Mujahid. Adapun
periwayat selainnya menyebutkan, "LJlama yang lain berkata, "qq

fri ?W (Kententuan masa yang ditetapkan batasannya).Ini adalah

penafsiran Abu Llbaidah tentang firman Allah, ?*"qq u+ll lf
(melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan),ya}rrli
batasan dan waktunya. Kata ma'luum artinya waktu yang ditentukan.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Hijr [15]

('Orang-orang yang tidak dikenal' ;

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga
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ayat 7: qtf t; ! maknanya, apakah kamu tidak mendatangkan kepada

kami.

"# tZ:"i ig'ttlrt "ii "8 $yiya' artinya umat-umat. Para wali

juga disebut syiya'). Abu ubaidah berkata tentang firman Allah, p*

il.'S\\ yakni umat-umat yang terdahulu. Bentuk tunggalnya adalah

syii'ah. Para wali }uga syia'un, yakni mereka disebut juga s1,iya '. Ath-
Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah dalam surah Al Hijr [15] ayat 10, ',H Oa"ti Ut

d.\\t g e",ltp(non sesungguhnya Kami telah mengutus [beberapa

rasulJ sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu), dia berkata,

"Maksudny a,'$)."j\\ ;i 1Um at -unt at )t an g t ercl ahulu) -" Ath-Thabari

berkata, "Dikatakan juga bahwa pengikut seseorang disebut syi'ah."
l '. t/W# Oii) :a* j1 )r51 (bnu Abbas berkata, "yuhra'uun

artitrya bersegera'). Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini
padahal ia tidak terdapat surah Al Hijr, bahkan ia terdapat dalam surah

Huud. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dengan sanad yang naushul
dari AIi bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

e*il,,'u"|'fi. (Lil mutawassimiin artinya bagi orang-orang

)iang memandang). Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan

kisah Luth pada pembahasan tentang cerita para nabi.

Cgtatqn

Bagian ini dan sebelumnya tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar.

o .r- | o .'z'# :.>$--, (Sukkirat artinya diliputi). Demikian tercantum

dalam riwayat Abu Dzar sehingga memberi asumsi bahwa ia berasal

dari penafsiran Mujahid. Sementara keterangan periwayat selainnya
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mengindikasikan bahwa ia berasal dari penafsiran Ibnu Abbas.

Namun, yang benar ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Ath-Thabari

menyebutkan dari Abu Amr bin Al Ala', bahwa dia biasa bet*ata, "la

diambil dari kata 'sakkara os)t-s1;51v6vnb' (ia mabuk minuman). Dia

berkata pula, "Artinya penglihatan kami tertutup seperti mabuk."

Kemudian dinukil dari Mujahid, dan Adh-Dhahhak, "Dikatakan

'sukkirat absltaruna', dia berkata, "Penglihatan-penglihatan kami

terhalang." Lalu dinukil dari jalur Qatadah, dia berkata, "Artinya

disihir." Sementara dari jalur lain dari Qatadah, dia berkata, "Sukkirot

artinya ditutr-rpi, dan sukirat artinya disihir." Keduanya merupakan

clira'alt yang masyhur. Jumhur ulama mentbacanya sttkkirat, dan lbnu

Katsir membacanya x*irot. Dari Az-Zuhri juga dinukil dengan kata

suliirat, iranya saja dia membacanya sakarat.

'4*i l'rit 1f *man-Nya, 'Demi umltrmu (Muhamntarl)', vakni

demi kehiclupanmu). Demikian tercantum di tempat ini dalam nukilan

sebagian periwayat. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang sumpah dan nadzar.

'firb t;G :(9)"arJb dta:1dr'i) t) ,,-J*li 
'Jtv 

<vslt
q *;:r ,Lel:,,;it1 n:la1it'ob[r $uruuj [gugusanJ artinya tempat-

tempat matahari clan bulan. Lawaaqily malaaqih-mulclihah

[pejantanJ. Hama' adalah bentuk jantak dari katak hama'ah, artinyn

tanali yang berubah. Al Masnun artinltu yang tercurah). Demikian
tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, sementara dalam riwayat
Abu Dzar pernyataan ini tidak dicantumkan. Penjelasannya telah

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

-ei ,(*:t31LLii:(,y'g Qaujal artinya kamu takut. Daabir

artinya te.rakhir). Penjelasannya telah disebutkan di awal kisah
Ibrahim. Sedangan penjelasan kata yang kedua terdapat dalam kisah

Luth pada pembahasan tentang cerita pada nabi, dan tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini.
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*.'*ijlb'.>l.J;t r;;i |r;fr <t ff> @a bi imaamin mubiin;

Imam adalah segala yang engkau ikuti dan engkau jadikan petunjuk).

lni adalah penafsiran Abu Ubaidah.

t3.14;rr't;,:tlr (Ash-Shaifuah artinya kebinasaan). Ini adalah

penafsiran Abu LIbaidah. Hal ini telah disinyalir pada kisah Nabi Luth

pada pembahasan tentang cerita para nabi.

1. Firman Allah, q"r L$ '^t:i:rt'gJ.Jit O-Pt f 1\

"Kecaali syetan yqng mencu,riruri (berita) yatxg dapat didengar (dari
malaikat) lalu dia dikejar olelt semburan api yang terang."

(Qs. AI Hijr [1s]: 18)

_ilr hr &ti\i.:s *'r *c?rt ,b ty,'&i';_',3 
"..i 

;
& )ihk n'Aa*, q\'^kttr u.Ar G

f a$ tiy 'or.t'i*" )t:-*, ,ip',:s'1 U ie q6;i

;rir t^') l;;j\ ilv ,siis lju rf;j; 'l\t riu :rjd ;6.rjrl

o'r; Lr, uk,,-.lJt ;;', *At ;r:: W:-5 .1;:t
t,,.c, ,ot1 1.o.. a1. , t.,).t
\1-b; tc'',^', c*Jlt * ;,Gl G C?t g*. ot"i7''&;J3 .';\
,ryv ;yW, €'i"a1r'J:I'e:L3\ itfut'tr"ri r^,; crz', o'e

, .1. l. d z o ' t'. ,:.ri.i *+tt Jl ,#qslr ,ri Q J'; & K,i il 6r, .A,r)
:",o,;. ' 

'

Gl @ ,? :ot"j:,'J\5C:r')- e.,\t JLiA;- ,;i'pi
-i* ,i."k iv w; L45; ,,-r1)r C e etL -,-er\r

tt; ir;u i tk, tk ofi tk, rxr t; 6',.?:- J ,oj;ri
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4601. Dari Abu Hurairah, yang sampai kepada Nabi SAW.
beliau bersabda, "Ketika Allah telah menetapkan suatu urusan cli

langit, ruaka pora Malaikat memukulkan sayap-sayap ntereka sebagai
sikap tunduk terhatlap Jirmon-Nya, seperti rantai di atas batu yang
licitt, sebagaimana kata Ali. Selainnya berkata, 'Batu yang

menyampaikan pada mereka hal itu'. 'Apabila telah dihilangkatt
lrctakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah 1,ang telalt
clifinnankan oleh Tultctn-ntu7 " Mereku merlawab kepada orallg yang

mengatakan, "(Perkataan) yang benar", dan Dia-lah Yang Maha
Tinggi lagi Maha Besar.'Hal itu pun didengar pencuri berita, dan
pencuri berita seperti ini, satu di atas yang lain. Sufyan
menggambarkan dengan tangannya dan merenggangkan di antara jari-
jari tangannya yang kanan, dia menegakkan sebagiannya diatas

sebagian yang lain -terkadang semburan api ntengenai yang
menclengar sebelum ia menyampaikan kepada sahabatnya, maka ia
pun terbakar, dan terkadang ia tidak sempat dikejar semburan api,
lalu ia menyampaikan kepada yang sesudahnya, hingga kepada yang
paling rendah, dan mereka pun menyampaikannya kebumi -terkadang
Sufyan berkata hingga sampai ke bumi- lalu disampaikan ke mulut
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tukang sihir, maka ia berdusta bersamanya dengan seratus kedustaan,

dan ia pun terkadang berkata benar. Mereka berkata, 'Bukankah ia

mengabarkan kepada kamu pada hari ini dan ini akan terjadi ini dan

ini, lalu kami mendapatinya benar?' Karena kalimat yang ia dengar

dari langil." Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada kami, Amr bin Ikrimah menceritakan kepada

kami, dari Abu Hurairah, "Jika Allah menetapkan suatu urusan ...".
Dia menambahkan, "Dan tukang ramal." Sufyan menceritakan kepada

kami, dia berkata: Amr berkata: Aku mendengar Ikrimah, Abu

Hurairah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Apabila Allah

menetapkan suatu urusan." Dia berkata, "Pada mulut tukang sihir."

Aku berkata kepada Sufyan, "Apakah engkau mendengarnya dari

Amr?" Dia berkata, "Aku mendengar Ikrimah berkata: Aku

mendengar Abu Hurairah berkata, "Ya!" Aku berkata kepada Sufyan,

"Sesungguhnya seseorang meriwayatkan darimu, dari Amr, dari

Ikrimah, dari Abu Hurairah, dan dia menisbatkan kepada Nabi, bahwa

dia membacanya "fuzzi a". Sufyan berkata, "Demikian bacaan Amr,
aku tidak tahu apakah dia mendengarnya seperti ini atau tidak."

Sufyan berkata: Ia adalah qira'ah (bacaan) kami.

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Kecuali syetan yang mencuri-curi [beritaJ
yang dapat didengar [dari malaikatJ lalu dia dikejar oleh semburan

api yang terang."). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah

tentang kisah pencuri berita. Awalnya, dia menyebutkan tanpa

menjelaskan bahwa para periwayat mendengar langsung dari guru

rnasing-masing. Kemudian dia menyebutkannya dengan sanad itu
juga seraya menegaskan hal tersebut. Selanjutnya, juga dikutip

perbedaan tentang cara baca firman-Nya, "€.,# ;1{'} VanS

dijelaskan pada tafsir surah Saba', dan akan disitir di bagian akhir

pembahasan tentang pengobatan, dan pembahasan tentang tauhid.
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2. Firman Allah, '#'-r")t gSr qt bi ak ".d:)

" Dat, sesungguhnya penduAu*'pnnauduk kota At Hijr tetuh

mendustakan rasul-rasrrl. " (Qs. AI Hijr [15]: 80)

,;6.\;#
o lr.. /.trw\

/ / t o ) . o/ o ,
a-9 't 4!l l^, ',

J l). t)

: Z/

r.At.;tL-pl Jtr
j zo .

,sL rJKt J ou' J J I- .

-. ro/ 1I^6j, d)t 6f)

;,|au l ,

;;E'yr>v
4602. Dari Abduliah bin Umar RA, bahu'a Rasulullah SAW

bersabda kepada para penduduk Al Hijir, "Jangcut koliurt ntesuk

kepada mereka ittt, kecuali kalian dttlunt keadaan ntenangis, jika
kalian tidak menangis maka janganlalt masuk kepoda mereka, supaya

kolian tidak ditimpa seperti apa yang menimpa merek(t."

Keterangan:

(Bab finnan Allah, "Dan sesungguhnya penduduk kota Al Hijr
telah mendustakan rasul-rasul"). Dalam bab ini disebutkan hadits

Ibnu Umar tentang Iarangan masuk kepada kaum yang pernah

diadzab. Adapun kalimat, "Kecuali kalian dalam keadaan nrenangis"

disebutkan Ibnu At-Tin bahwa dalam riwayat Syaikh Abu Al Hasan

dinukil dengan kata'baa'iin', dan dia berkata, "Tidak ada kolerasinya

di tempat ini."
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3. Firman Allah, ,'orJlJilt t:ti";Str..,;rij' 'U tl AqrWl

" Dan sesungguhnya Kami telalt berikon *"poanmu tuiult ayat yang

dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung."

(Qs. Al Hijr [1sl: 87)

611 '&', # il' J:" 'r:tt j 7 iu ;At ; *',-, G_i rJIJz-

,,i.U"o:t':)1 (, :Jw Ui n &-b & i * ,,s.G* *f
N'ti-*rlr rr,,T u$t 6u> hr "Jk'lt |Jd .ef * ,'*n
'r'c';i',ri'P 

)l"-;dt ,r rr; '&1 :,-wf li ,i6 ; Y,;:-),':
fi"r*;ir 'a C'A'&', *\, ,*'o r;i tr;;'
q$ ;"b1Jt Lt';srr ra, d, ',g ,b;At L, lJ. "ai 

;M
.q.ri

4603. Dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla, dia berkata, "Nabi SAW

melewatiku dan aku sedang shalat, lalu beliau memanggilku. Aku

tidak datang kepadanya hingga aku selesai shalat. Kemudian aku

datang kepadanya, maka beliau bersabda, 'Apa yang mettghalangimu

untuk datang? ' Aku berkata, 'Tadi aku sedang shalat'. Beliau

bersabda, 'Bukankah Allah telah berfirman; Wahai orang-orang yang

beriman penuhilah serltan Allah dan seruan Rasul '. Kemudian beliau

bersabda, 'Maukah aku ajarkan kepadamu surah paling agung di

tlalam Al Qur'an sebelum aku keluar dari masjid'. Nabi SAW pergi

hendak keluar, lalu aku mengingatkannya. Beliau bersabda, 'Alhamdu

lillaahi rabbil aalamiin, ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-

ulang, dan Al Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku'."
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;lu &\t or r';",; ai *
,:T4)f, €,6,'&, e'rrP,

t! t ,
,t o,/rt,*:* ^r\, i.-

4Il ./., "tlt Jf,, cJU

t,o

'*'b1sr

4704. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, '{/mmul Qur'an adalah as-Sab'ul matsaanii dan Al Qur'an
yang aglotg. "

Keterangan Hadits:

(Bab finnan Allah, "Dan sesunggultnl,a Kani telah berikan

kepudamu tujult ayut vang tlibaca berulang-ulang dan ,41 Qur'an yang

tgung"). Dtsebutkan hadits Sa'id bin Al Mu'alla tentang Fatihatul

Kitab (surah A1 Faatihah). Hadits ini telah dijelaskan di awal

pembahasan tentang tafsir. Kernudian disebutkan hadits Abu Hurairah

secara ringkas, "Untmul qur'an adalah as-sab'ul matsaani." Dalarn

riwayat At-Tirmidzi melalui jalur ini disebutkan, ilr ot';St ?i A'rJ,jJi

;*ir 63r ) e(S)t (Alhamclu lillaah ailalah ummul qur'an clan ummul

kitab clan as-sab'ul matsaani). Pada tafsir surah Al Faatihah

disebutkan lebih lengkap melalui jalur lain dari Abi Hurairah yang dia

nisbatkan kepada Nabi.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa'id Al Maqburi,

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ,,]ltS Et$S rE'f;;-'l 4r ,;S1r

e: q6.it ii 
'a ;a;; e ;,)ts toT;ir ?i ,t, ,r '3t" 'f by ,;;,r^.,,,i UG,

s,.L.ijr gLJr g: pl?t li fiakaat yang tidak dibaca [ummul qur'anJ

didalamnya seperti sesuatu yang kurang [tidak sempurna]. Dia
berkata: Aku berkata kepada Abu Hurairah, "Jika aku tidak
menghafal kecuali ummul Qur'an?" Dio berkata, "Ia cukup bagimu,

ia adalah ummul Kitab, ia adolah Ummul Qur'an, dan ia adalah as-

sab'ul matsaani.').
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Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat bantahan bagi

Ibnu Sirin ketika berkata, 'Sesungguhnya Al Faatihah tidak bisa

disebut Ummul Qur'an (induk Al Qur'an), tetapi ia hanya disebut

Faatihatul Kitab (pembukaan AI Kitab)'. Lalu dia berkata, 'Adapun

ummul kitab adalah al-lauh al mahfuzh (lembaran yang terpelihara)'.

Dia jrrgu berkata, 'lnduk sesuatu adalah asalnya. Al Faatihah

dinamakan ummul qur'an (induKAl Qur'an) karena ia merupakan asal

Al Qur'an. Ada yang mengatakan, karena ia lebih dahulu seakan-akan

mengimaminya'."

p;jr iit'irl g,(ir UJ' e (Ia adalah as-sab'ul matsaani clan Al

Qur'an yang agung). Kalimat ini dianeksasikan kepada kalimat

"ummul qur'an" (induk Al Qur'an). Ia sebagai subjek, sedangkan

predikatnya tidak disebutkan secara redaksional, atau ia juga

merupakan predikat dari subjek yang tidak disebutkan dalam kalimat.

Namun, ia tidak dianeksasikan kepada kalimat "as-sab'lil filatsani",

karena Al Faatihah bukan Al Qur'an yang agung. Hanya saja ia boleh

disebut sebagai Al Qur'an, karena termasuk bagian Al Qur'an, tetapi

bukan Al Qur'an seluruhnya. Kemudian saya menemukan dalam tafsir
Ibnu Abi Hatim dari jalur lain dari Abu Hurairah sama sepertinya,

tetapi dengan redaksi, tJ#bbiqslr lgrir Li'jrt (Dan Al Qur'an yang

agung yang kalian berikan kepadanya). Yakni kamulah yang

memberikannya kepadanya. Dari sini diketahui bahwa kata ini adalah

sebagai predikat. Ath-Thabari rneriwayatkannya dengan dua sanad

yangjalyid dari Umar.

Kemudian dinukil dari Ali, dia berkata, ?4t i;"d C,Air U3r
{As-Sab'ul matsaani adalah Faatifuatul Kitab [pembuka KitabJ).

Sementara dari Umar terdapat tambahan, # ) }-E e T (Oiulangi

pada setiap rakaat). Lalu dinukil melalui sanad yang munqathi' dari

Ibnu Mas'udsama sepertinya, dan dinukil juga dengan sanad yang

hasan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca Al Faatihah, lalu berkata,
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"Firman-Nya, iLj"jr 04 6; '!t-5 lai pan sungguh kami telah

memberikan kepaclamu as-sab'ul matsani), ia adalah Faatihatul Kitab,

dan bismillaahirahmaanirrahiim adalah ayat ketujuh."

Diriwayatkan juga dari sekelompok ulama tabi'in, "As-Sab'ul

Matsaani adalah Faatihatul Kitab." Sementara dari Jalur Abu Ja'far

Ar-Razi, dari Ar-Rabi'bin Anas, dari Abu Al Aliyah disebutkan, "As-

Sab'ul matsaani adalah Faatihatul Kitab." Aku berkata kepada Rabi',

"sesungguhnya mereka mengatakan ra adaiah tujuh surah yang

panjang." Dia berkata, "sungguh ayat ini diturunkan di saat surah-

surah yang panjang itu belum turun." Apa yang dia isyaratkan ini

adalah perkataan lain yang masyhur tentang tujuh surah yang panjang.

An-Nasa'i, At-Thabari, dan Al Hakim menukilnya dari Ibnr,r Abbas

melalui sanad yang kuat. Dalam redaksi riwayat Ath-Thabari

disebutkan; Al Baqarah, Aali lmraan, An-Nisaa', Al Maa'idah, Al
An'aam, dan Al A'raaf. Periwayat berkata: Dia menyebutkan yang

ketujuh, tetapi saya lupa. Dalam riwayat shahih yang disebutkan Abu

Hatim dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair bahwa surah ketujuh adalah

surah Yuunus. Namun, menurut riwayat Al Hakim ia adalah surah Al
Kahfi. Lalu dalam riwayat ini ditambahkan, "Dikatakan kepadanya,

'Apa yang dimaksud dengan Al Matsaani?' Dia menjawab,

'Diulanginya kisah-kisah yang ada di dalamnya'." Senada dengannya

dinukil juga dari Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Manshur.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari jalur Khadif, dan Ziyadbin

Abi Maryam, tentang firman Allah, €' 
iir ';f \rJ !t$',ti)'1 lOan

sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca

berulang-ulang), dia berkata, "Perintahkan, cegahlah, beri kabar

gembira, beri peringatan, berikan perumpamaan, sebutlah nikmat-

nikmat dan berita-berita." Ath-Thabari mengukuhkan pendapat yang

pertama, karena didukung hadits shahih dari Rasulullah SAW.

Kemudian dia menyebutkannya dari hadits Abu Hurairah tentang
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kisah Ubay bin Ka'ab sebagaimana telah dikutip pada tafsir surah Al
Faatihah.

4. Firman Allah, 'W urlrrill tliA UlJl

" (Yailu) orang-ordng yot g telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-
bagi." (Qs. Al Hirj [15]: 91)

(;j!) 
"h|Cf 

qf (*i,t> v'r.t)iLr-iir 1..1#:ijry
rz - . .':iu t-;*,w'br-i jG3 ,:i W lr re'*r 6,i;;a11
Al Muqtasimiin artinya orang-orang yang bersumpah. Darinya

diambil kata laa uqsimu, yakni sungguh aku bersumpah. Dan biasa
dibaca la'uqsimu. Qaasamahumaa artinya bersumpah untuk
keduanya, tetapi keduanya tidak bersumpah untuknya. Mujahid
berkata, " Ta q a as amuu artiny a mereka saling b ersump ah. "

oTlr

t:'rs:

" 
clt o / o .

',9 ,rJ> 'J -Lt j '-9l) r-. l). . -/ L)
r',

t,
,o t o t

Jrl .o :JU @p,
.*)

4705. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA,'Orang-orang
yang menjadikan Al Qur'an terbagi-bagi', dia berkata, "Mereka
adalah Ahli Kitab. Mereka membagi-baginya menjadi beberapa
bagian, lalu mereka beriman kepada sebagiannya dan kufur kepada
sebagian yang lain."

t . .- 
^ 

-l1lrz) ,i$ l^eL At ,*, {C ,/t

).rt, t*b ,irvi ;ti? ,7 .Jt
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4706. Dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas RA, 'Sebagaimana

(Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (adzab)

kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),' dia berkata:

Mereka beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain;

orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Keterangan:

(Bab orang-orang yang ntenjadikan Al Qur'an terbagi-bagi).

Dikatakan kata'idhiin merupakan bentuk jamak dari kata 'adhwun.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Adh-Dhahak, dia berkata tentang

firman-Nya, ',g oilj]t jn, (mereka menjaclikan Al Qur'an terbagi-

bagi), yakni menjadikannya beberapa bagian, seperti bagian-bagian

unta. Dikatakan juga ia adalah jamak dari kata 'idhah asalnya adalah

'idhahah, kemudian huruf fta dihapus sebagaimana dihapus pada kata

syafah yang asal katanya adalah syafahah. Setelah dihapus, maka

bentuk jamaknya menjadi 'idhiin.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "'Idhiin
artinya mereka mendustakannya." Sementara dari jalur Ikrimah, dia
berkata, "Al 'Idhah artinya sihir dalam bahasa Quraisy. Seorang

penyhir perempuan biasa disebut 'Adhihafr. Demikian diriwayatkan
Ibnu Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari Atha', seperti

perkataan Adh-Dhahhak, :|t Sui ,|u |@.]ui ,illi ;lrilr rt4

;,p-) |$ii ,bL? :pi Stitt ,it:t:;; (Mereka membagi Al eur'an
kepada beberapa bagian. Sebagian mereka berkata, 'Penyihir', yang
lain berkata, 'Gila', dan yang lain lagi berkata, 'Tukang ramal',
ntaka itulah yang dimal<sud al 'idhiin). Dari Mujahid dinukil
sepertinya disertai tambahan, '$lli'J;-;ltirAi poo mereka berkata
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dongeng-dongeng orang-orang terdahulu). Dati As-Sudi, dia berkata,
.,Mereka membagi Al Qur'an dan memperolok-olokannya. Mereka

berkata, 'Muhammad menyebutkan nyamuk, lalat, semut, dan lebah'.

Sebagian lagi berkata, 'Aku yang dimaksud dengan nyamuk''

Sebagian berkata, 'Aku yang dimaksud semut'. Sebagian yang lain

berkata, 'Aku yang dimaksud lebah'. Maka orang-orang yang

memperolok-olokan itu ada lima; Al Aswad bin Yaghuts, Al Aswad

bin Al Muththalib, Al Ash bin Wa'il. Al Harits bin Qais, dan Al Walid

bin Al Mughirah. Kemudian dinukil dari jalur Ikrimah dan selainnya

tentang penyebutan orang-orang yang memperolok-olok, sama seperti

itu. Dinukil pula keterangan sempa dari jalur Ar-Rabi' bin Anas

disertai penjelasan proses kebinasaan mereka dalam satu malam.

(1;\t));:l ?FlUi qi (ei !l ory.r r$;4-))r G."-fiil\

ryA'j; t-;;w't"ta" 'ltl: A W" 13 r4 |-a), (At Muqtasimiin artinya

arang-orang yang bersumpah' Darinl'Q diambil kata laa uqsimu'

yahti sungguh aku bersumpah. Dan biasa dibaca la'uqsimu'

Qaasamahumaa artinya bersumpah untuk keduanya, tetapi keduanya

tidak bersumpah untuknya. Mujahid berkata, "Taqaasamtru artinya

inereka saling bersumpah".). Saya (lbnu Hajar) katakan, demikianlah

kata al muqtasimiin dinyatakan berasal dari kata al qasam yang

arlinya sumpah. Namun, yang terkenal ia berasal dari kata al qismah

(pembagian) sebagaimana ditegaskan Ath-Thabari dan seiainnya.

"R.edaksi 
kalimat tersebut juga menunjukkan hal ini'

Firman-Nya, t# Ult (Orang-orang yang menjaclikan) adalah

si fat bagi kaa!o*Jvjt (or an g- or an g :r ang m emb a gi -b agi) . Kami telah

tnenyebutkan bahwa yang dimaksud adalah mereka membagi-bagi

iJan memisah-rnisahkannya. Abu ljbaidah berkata, "Qaasamahuma

;:rtinya dia bersumpah untuk keduanya."

Abu Ubaidah -salah satu ulama yang perkataannya banyak

dinukil Imam Bukhari- berkata, "Termasuk al muqtasimiin adalah
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orang-orang yang membagi dan memisah-misahkan.'l Dia berkata,

"Firman-Nya,'idhiin' artinya mereka memisah-misahkan dan

membaginya menjadi beberapa bagian. Ru'bah berkata, 'Agama Allah

bukan mu'dha', yakni tidak terbagi-bagi. Adapun perkataan Imam

Bukhari, 'Darinya diambil kata laa uqsimu...', sesungguhnya tidaklah

demikian." Ia bukan berasal dari kata iqtisam (pembagian) akan tetapi

berasal dari kata qasam (sumpah). Hanya saja Abu Ubaidah berkata

demikian berdasarkan pandangannya bahwa al muqtasimiin berasal

dari kata qasam (sumpah).

Abu l-Ibaidah berkata tentang firman Allah, eJgi)r i4'ry.jli,
maknanya, "Aku bersumpali dengan hari kiamat." Kemudian para ahli

tata bahasa berbeda pendapat tentang kedudukan lafazh'laa'.
Dikatakan ia hanya sebagai tambahan, dan inilah yang disinyalir oleh

Abu Ubaidah. Namun, ditanggapi bahwa kata itu tidak ditambahkan

kecuali disela-sela kalimat. Tanggapan ini dijawab bahwa Al Qur'an
semuanya adalah bagaikan satu perkataan. Sebagian mengatakan ia

adalah jawaban bagi sesuatu yang dihapus. Ada lagi yang mengatakan

ia adalah penafian sebagaimana makna dasarnya. Adapun

pelengkapnya terhapus, yang seharusnya; aku tidak bersumpah dengan

ini, tetapi aku bersumpah dengan ini.

Adapun qira'ah dengan lafazh'la'uclsim' adalah riwayat Ibnu
Katsir. Lalu terjadi pula perbedaan pada kata 'la' dalam kalimat ini.
Dikatakan ia adalah 'lam'yang berfungsi sebagai sumpah. Namun,

ada juga yang mengatakan berfungsi sebagai penegasan. Kemudian
mereka sepakat menyebutkan alif padakata sesudahnya. Mereka juga

sepakat mencantumkan 'alif' pada firman-Nya, {-r;jf 1'2 @ku

bersumpah dengan jiwa) dan pada firman-Nya, *4' t4'di | (aku

bersumpah dengan negeri ini), tntukmengikuti penulisan mushaf.

Adapun perkataan Mujahid, "taqaasamuu artinya mereka saling
bersumpah", maka benarlah yang dia katakan. Al Firyabi
meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, darinya tentang firman-Nya,
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Iti'1"-,tA tiul (mereka berkata, "Mereka bersumpah atas nama

Allah),yakni saling bersumpah untuk kebinasaan beliau SAW' tetapi

mereka tidak sampai kepadanya hingga akhirnya mereka yang binasa'

Ini juga tidak masuk pada kata 'al muqtasimiiz' kecuali menurut

pandanganZatdbinAslam,Ath.Thabarimeriwayatkandarinyabahwa
yangdimaksud'alalmuqtasimiin'adalahkaumNabiShalihyang
bersumpah untuk kebinasaan Nabi Shalih' maka barangkali Imam

Bukhari berpegang Pada hal itu'

@.?+ o\";st t is.'u$t> /# it f (Dari lbnu Abbas' "Orang-

orang yang meniadikan Al Qur'art terpisah-pisah")' Yakni tentang

penafsiran kalimat ini. Saya telah menyebutkan apa yang berkenaan

dengan asal katanya di awal bab ini'

.ru;{r if 'd (Mereka ctclalah Ahti Kitab). Dia menafsirkannya

pada riwayat kedua, estlaJ)(i\vi)r (Orang-orang Yahudi dan

N asr a, i). S edangkan kalimat, \ r(*i i'1i"y (m er eka m emb a gi - b aginy a

menjacli beberapa bagian) ditafsirkan dalam riwayat kedua' re'+ttt'31
.., ',i,

LPt-r. r1s--o i lmereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada

'sebagian 
yang lain).

lmam Bukhari menukil hadits kedua pada bab ini dari ljbaidillah

bin Musa, dari Al A,masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas. Abu

zhabyatadalah Husain bin Jundub. Dia tidak memiliki hadits dalarn

Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas selain hadits ini'
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5. Firman Allah, 'dt *.i;".? efi, *t:
" Dan sembaltlah Tuhonmu sampai datang kepadamu yang diysltiri

(ajal)." (Qs. AI Hijr [5]: 99)

Salim berkata, "Al Yaqin adalah kematian."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan sembahlah Tuhanntu sampai datang
kepadantu yang diyakini (ajal)." salim berkata, "Keyokinatt adalah
kematian '). Penafsiran ini disebutkan Al Firyabi dan Abd bin Humaid
serta selain keduanya dari jalur Thariq bin Abdurrahman, dari Salim
bin Abi Al Ja'd, seperti di atas. Lalu Ath-Thabari meriwayatkan dari
beberapa jalur dari Mujahid dan eatadah serta selain keduanya
sepertinya. Kemudian Ath-Thabari mengukuhkan hal itu dengan
hadits Ummu A1 Ala' tentang kisah Utsman bin Mazh'un, 'fr'rL tli

,-;t J rej\\ e!';ar oia (Aclapun dia sungguh tetatt ctatang

kepadanya kematian, dan sesungguhnya aku berharap kebaikan
untuknya), dan hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang
jenazah. Salah seorang pensyarah shahih Bukhari mengkritik sikap
Imam Bukhari dikarenakan dia tidak menukil satu hadits pun di
tempat ini. Dia berkata, "Mencantumkan hadits di tempat ini adalah
lebih tepat." Dia juga berkata, ..Disamping itu, al yaqin bukan
termasuk nama-nama kematian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada alasan mengharuskan Imam
Bukhari melakukan hal itu. Sementara An-Nasa'i meriwayatkan hadits
BaJah, dari Abu Hurairah, dan dia menisbatkannya kepada Nabi
sAW, *'j 9t-h. W Jjt 9r,.r6t ib 6'p lseoaitc-baik yang
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manusia hidup dengannya adalah seseorang yang mernegang kekang

kudanya). Kemudian di bagian akhimya disebutkan, A',At *N" rF

i e 'yt .16, A jio thingga clarang kepadanya yang diyakini [ajalJ,

tidaklah ia berada di antara manusia kecuali dalam kebaikan). lni
adalah penguat perkataan Salim. Di antaranya pula firman Allah

dalam surah Al Muddatstsir [74] ayat 47, u\3i ;, *At iZ+k 
g':

'rr;)t lOan kami ruendustakan hari pembalasan hingga datang kepada

kami kematian). Penggunaan kata "ul yaclin dalam arti kematian

adaiah majaz, karena kematian adalah sesuatu yang tidak diragukan

lagi."
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16. SURAH AN.NAHL

#) b* Qh:t;) .Jr;;i, "V "V'; s+Orl,i?i>

6y <i<;u.'fg',h.1?> (1r,

'-:,;i riy',itt iu'; ,r, <,i,3'U

.*-rt;;Jz\r

FA"TIUL BAARI - 97



Ruhul qudus adalah Jibril. "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al

Amin (Jibril)". Fi dhaiqin (bersempit dada); Dikatakan, qmrun

dhaiqun dan dhayl,iqun, seperti kata hain dan hayyin, lain dan layyirt,

serta mait dan mayyit. Ibnu Abbas berkata, "Tatafayya' zhilaaluhu

(bayangannya berbolak-balik) artinya tersedia. Subula rabbiki

dzululan fialan Tuhanmu yang telah dimudahkan [bagimu]); yakni

tidak ada kesulitan bagimu untuk melaluinya. Ibnu Abbas berkata,

"Fii taqallubihim artinya perselisihan mereka." Mujahid berkata,

"Tamiidu artinya bergoyang. Mufrathuun artinya dilupakan." Uiama

selainnya berkata, "Firman-Nya, 'Apabila engkau membaca Al

Qur'an, maka berlindungltth kepada Allah daripada syetan yang

terl{utuk'pada kalimat ini terdapat bagian irang disebutkan lebih awal

padahal seharusnya diakhir-kan, sebab memohon perlindungan adalah

sebelum membaca. Adapun maknanya adalah berpegang teguh kepada

Allah." Ibnu Abbas berkata, "Tusiimuun artinya kamu

menggembalakan. Syaokilatihi artinya keadaannya. Qashdus- sabil;

perrjelasan. Ad-Dif u artinya sesuatu yang engkau gunakan

menghangatkan. Turiihuun (kamu membawanya ke kandang) pada

sore lrari. Tasrahutm (kamu melepaskannya ke tampat

penggembalaan) pada pagi hari. Bisyiqqix; yakni dengan kesulitan.

Aloa takhaw,wuf (dengan berangsur-angsur) artinya sedikit demi

se<iikit. Al An'aam la'ibrah (pada binatang temak itu terdapat

pelajaran). Ia dapat digolongan mu'annas fienis perempuan) dan

nnrcizakkar (enis laki-laki). Demikian juga halnya dengan an-ila'an1

(unta). Al ,4n'aam adalah bentuk jarnak dari kata an4ta'am. tlknttan

berrtuk tunggalnya adalah kirut (tempat tinggal), seperti kata himl dan

'"tilwtaal. Saraabiil artinya baju. Taqiikum al harr (melindungi kamu

dari panas). Adapun firman-Nya,"Saraabiil taqiikum ba'sakunt (baju

:;ang melinclungi kamu dalam peperangan), adalah baju besi.

!.)a-khalan bainakum (alat penipu di antara kamu); segala sesuatu yang

tidak dibenarkan maka disebut dakhal.Ibnu Abbas berkata, "Hafadah

(cucu): dari anak seseorang. As-Sakar artinya apa yang diharamkan

dari buah-buahnya. Ar-Rizq al hasan (rezeki yang baik) adalah apa
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yang dihalalkan Allah." Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Shadaqah,

"Ankaatsaa adalah orang pandir yang apabila telah menyelesaikan

tenunannya maka dia mengurainya kembali." Ibnu Mas'ud berkata,

"Al Ummah adalah pengajar kebaikan."

Keterangan:

Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan,

"Bismillahiruahmaanirrahiim. Surah An-Nahl. Sementara dalam

riwayat selainnya tidak mencantumkan basmalah.

(a+tri Ltl)t " J'h J,"f @:filLsl.,> @rt "l 
qudtts adalah Jibril.

"Dia dibawa turwt oleh Ar-Ruh Al Amin [JibrilJ). Adapun kalimat,
"Ruh Kudus adalah Jibril" diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan

sanad melalui para periwayat yang tsiqah (terpercaya) dari Abdullah
bin Mas'ud. Ath-Thabari meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al

Qurazhi, dia berkata, }j-k ai-jilr L:3 @"n Kudus adalah Jibril).

Demikian pula ditegaskan Abu llbaidah dan sejumlah ulama.

Sedangkan lafazh, "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin"
disebutkan sebagai pendukung penakwilan tadi, karena yang

dimaksud ruhul amin pada ayat itu adalah Jibril menurut kesepakatan

ulama. Seakan-akan Imam Bukhari menyitir bantahan terhadap

riwayat Adh-Dhatrhak dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ruhul Qudus
adalah narna yang biasa digunakan Isa menghidupkan orang mati."
Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Hatim, tetapi sanad-nya lemah.

gl';t ,6sk n 41 ,a# i.t irri: (Ibnu Abbas berkata, "Fii

taqallubihim artinya p"rselisfhan mereka"). Ath-Thabari menukil
dengan sanad yang nxaushul (bersambung) dari Ali bin Abi Thalhah,
dari beliau (Ibnu Abbas) sama seperti itu. Kemudian dinukil dari jalur
Sa'id, dari Qatadah tentang firman-Nya dalam surah An-Nahl [16]
ayat 46,'# e, dia berkata,'e l6i e (dalam nerj alanan mereka).
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'r-L?i 1'*-f> :i---orr.i 
'SA'1 guiahid berkata, "Tantiidu artinya

goncang.'). Pernyataan ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih tentang firman-Nya dalam surah An-

Nahl [16] ayat 76,"(s.3-es oi ,*tj f\'tt * 1jd13 (Dan Dia

menancapkan gunltng-guntutg di burni supaya bumi itu tidak goncang

bersanta kamu), dia berkata, "Yakni agar tidak goncang bersama

kamu." Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ali dengan sanad yang

hasart, tetapi nnuquf, JtlSt,e i,, ;'tO i,:a i*i.-etlr llr 'dt \1)

(Ketika Allah mencip takan bumi ia bergoncang, maka Allah

ntenancapkan gunung-gunung). Riwayat ini dikutip Ahmad dan At-
Tinnidzi dari Anas rnelalui jalur marfu'.

4*;, Q *'-fi) (lt lufrar huun ar tinlt a di lup akan). Ath-Thabari

mcrir.vayatkannya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman

Allah dalam surah An-Nahl 116l ayat AZ, ;:'r-Lfi nlt tfi,t'4'oi 1;'l
(tiadalah diragukan bahwa bogi mereka neraka, dan sestrngguhny"a

mereka segera dimasukkan [ke clalanntyaJ), dia berkata, " :,;j-b'rii

JLJ; (mufrathuun artinya ctilupakan)." Dari Sa'id bin Jubair, clia

berkata, "L4i J\*; )6t eigi; i1l t'*'$ (mufrathuun maknanya

inereka ditinggalkan di neraka dan dilupakan)." Sedangkan dari Sa'id

dari Qatadah dikatakan, "Makn anya ifj-jhii Qlisegerakan)." Ath-

Thabari berkata, "Menurut Qatadah ia berasal dari kalimat 'afrathana

fulanan i yakni kita mendahulukan si fulan. Di antara penggunaannya

dengarr makna ini adalah sabdanya, ,p'y;it ,* *; Ji L,qm

mendahului kalian di haudh [telaga]). Saya (Ibnu Hajar) katakan,

semua ini didasarkan kepada qira'ah jumhur. yaitu mufrathuun.

Sementara Nafi' membacanya mufrithuun dari kata ifraath

(berlebihan). Sedangkan Abu Ja'far bin Qa'qa' membacanya

mufarrithuun yang berarti rnengurangi dalam melaksanakan

kewajiban dan sangat banyak melakukan kesalahan.
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*, *r.lt f1 t'i .# &,ib, *";i J,r;-<* e> rri
dhaiqin (bersempit dada); Dikatakan, amrun dhaiqun dun dhayyiqun,

seperti kata hain dan hayyin, lain clan layyin, serta mait dan mayyit).

Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah An-Nahl 116) ayat

127,0* edJj11 Qanganlah engkau bersempit dacla), berasal dari

kata dhaiq', seperti kata mait, hain, dan lain." Saya (Ibnu Hajar)

berkata, hain, mait, dan lain, apabila awalnya diberi bais kasrah

maka ia menjadi mashclar (infinitif) seperti kata dhiiq." Ibnu Katsir

membacanya'dhiiq ' di tempat ini dan di surah An-Naml, sedangkan

yang lainnya membacanya 'clhaicl '. Sebagian mengatakan, jika diberi

baris fathaiz (di awalnya) maka ia adalah pemudahan dari kata clhaiq,

yakni fii amrin dhaiq. Namun, pernyataan ini ditanggapi Al Farisi

bahwa sifat tersebut tidak khusus bagi apa yang disifati, maka tidak

boleh diklaim adany a penghapusan.

'*S <:^l'+'fu> ,,1"* i.t',SS (Ibnu Abbas berkata, "Tatafayya'

zhilaluhu (bayangannya berbolak-balik) artinya tersedia). Demikian
yang disebutkan. Namun, yang benar adalah tatamayyal (bergerak ke

kanan dan ke kiri), sebagaimana yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat.

'^i(i-; lr.-3 W ;'xl pdl Sr",b> gubuta rabbiki ttzululan

fialqn Tuhanmu yang telah dimudahkan {bagimu}1, yakni tidak ada

kesulitan bagiruu untuk melaluinya). Ath-Thabari meriwayatkan dari

Ibnu Abi Najih dari Mujahid sepertinya. Kata dzululan (dimudahkan)

merupakan penjelasan keadaan dari kata 'subula rabbiki '(alan-jalan
Tuhanmu), yakni Allah memudahkan untuknya. Ia adalah bentuk
jamak dari kata 'dzaluul '. Allah berfirman dalam surah Al Mulk [67]
ayat 15, }ji C':\t €'ft @ia menjadikan bumi itu mudah bagimu).

Disebutkan dari Qatadah bahwa firman-Nya,'dzululan' artinya patuh.

Atas dasar ini, maka kata dzttlulnn merupakan penjelasan keadaan dari
pelaku yang terdapat pada kata uslukii (tempuhlah). Adapun
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pemberian tanda fathah pada kata subul berkedudukan sebagai

keterangan tempat atau sebagai objek.

i:rJt ui :1"a.lr 9dal3r 
';,, 

)ur,;4"6 oiTt tij s$ ,6p'Ja:
oirj't Seiirii"yr ot U.ii ,?l: (Jlama selainnya berkata, "Firman-

Nya, 'Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah

kepada Allah dari syetan yang terkutuk'. Disini terdapat bagian yang

didahulukan dan diakhirkan karena memohon perlindungan adalah

sebelum membaca Al Qur'an). Ulama lain yang dimaksud adalah Abu

tlbaidah, karena ini termasuk perkataannya. Ulama yang lain

menguatkannya dengan mengatakan, "Apabila disambung di antara

dua kalimat, maka maknanya adalah'Apabila engkau mulai membaca,

maka hendaklah memohon perlindungan'." Ada juga pendapat yang

mengatakan bahwa ia tetap berlaku sebagaimana makna asalnya,

tetapi ada bagian kata yang sengaja tidak disebutkan, yakni jika

engkau hendak membaca, karena suatu perbuatan itu beriringan

dengan kehendak tanpa ada pemisah. Makna Zhahir ayat ini dijadikan

pegangan oleh ibnu Sirin. Begitu pula dinukil dari Abu Hurairah dan

Malik dan jrga madzhab Hamzah Az-Zayyat bahwa mereka

berlindung kepada Allah sesudah membaca Al Qur'an. Ini juga yang

menj adi pendapat Daud Azh-Zhahiri.

iL:ifr;rltur;,,l (Maknanya berpegang teguh kepada Allah).

Maksudnya, makna isti'aadzah (mohon perlindungan) adalah

berpegang teguh kepada Allah. lni adalah perkataan Abu Ubaidah.

o:-*'; :1o j.i1 :st#'g.t'SA1 gmu Abbas berkata, "Tasiimuun

artinya kamu menggembalakan). Ath-Thabari meriwayatkan dari Al
Aufi dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nahl [16]

ayat 10, o:# *.W qj \ebagtannya [menyuburkanJ tumbuh-

tumbultan, yang pada [tempat tumbuhnyal kamu menggembalakan

ternalcmu), dia berkata, '6iL,j31 * O'.r-f'7 (disana kamu

menggembalakan hewan ternak kamu). Dari Ali bin Abi Thalhah dari
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Ibnu Abbas disebutkan, "Kata 'tusiimuun ' artinya kamu

menggembalakan." Pernyataan serupa dinukil juga dari Ikrimah

(mantan budak Ibnu Abbas). Abu Ubaidah berkata, "Bila dikatakan,

'asimtu al ibila', artinya aku menggembalakan unta, dan jika

dikatakan, 'saamat al ibil' artinyaunta memakan rumput."

*6 115r-51 $yaakilatihi arrinya keadaannya). Demikian

yang disebutkan di sini. Namun, sebenamya kata ini terdapat dalam

surah sesudahnya, maka Imam Bukhari menyebutkan kembali dalam

surah itu. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi disebutkan

"niryatuhu" sebagai ganti "naahiyatuhu". Hal ini akan dijelaskan

pada surah tersebut.

i u;l' t,F,-lJt 1:"j1 ( Qas h dus s ab i I ; p e nj e I as an). Ath-Thabari

meriwayatkannya dengan sanad yang maushul dali Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nahl

116) ayat 9, pt M lt ;11 1Oo" hak bagi Allah jalan yang lurus),

dia berkata, "Maksudnya menerangkan jalan yang lurus." Dari Al
Aufi dari Ibnu Abbas sama sepertinya disertai ditambahkan,

"Penjelasan yang dimaksud adalah penjelasan kesesatan dan

petunjuk."

,-;,jts:r;,r u; :lULl t @ct-Difu artinya sesuatu yang engkau

gunakan menghangatkan). Abu llbaidah berkata, "Ad-Difu adalah

bulu hewan yang kamu gunakan untuk menghangatkan, dan

manfaat-manfaat lainnya." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin
Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah An-
Nahl [16] ayat 5, *J; t-a4 H (Padanya ada [buluJ yang

ntenghangatkan), dia berkata, "iUj' (Pakaian)." Lalu dinukil dari

jalur Mujahid, dia berkata, "#-irQ lfomian yang ditenun). Dai

Qatadah juga dinukil hal serupa.

tr etJJ4 Qakhawwuf artinya sedikit demi sedikit). Arh-
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Thabari meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

tentang firman-Nya dalam surah An-Nahl [16] ayat 47, s*'€lr:t;-3i
)t @tau Allah mengadzab mereka dengan berangsur-angsur

t
[sampai binasaJ), dia berkata, "Yakni uciis (sedikit demi sedikit)." Dia

meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya ada periwayat yang

majhul (tidak diketahui), dari Umar bahwa dia bertanya tentang hal itu

dan tidak dijawab, maka Umar berkata, "Aku tidak berpendapat

melainkan ia adalah mengurangi kemaksiatan kepada Allah."
Periwayat berkata, "Seorang laki-laki keluar dan bertemu seorang

Arab lalu bertanya, 'Apa yang dilakukan si fulan?' Arab badui

menjawab,'takhawwaftuhu' (aku mengurangi atau merendahkan

martabatnya). Laki-laki itu kembali dan mengabarkannya pada Umar.

Maka Umar pun menjadi takjub. Dalam syair Abu Katsir Al Hudzali

terdapat keterangan yang mendukung hal itu. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkannya dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah, €'::Uii, dia berkata, "Apa yang berkurang dari amal-

amal mereka." Dikatakan juga bahwa 'takhawwuf' adalah kata yang

mengacu kepada polatafa'ul dai kata dasar khauf (takut).

au;Su. 6:j-r;'s) #u, 6fri) (Turiif;uun [kantu membawanya

ke kandangJ pada sore hari. Tasrahwtn [kamu ntelepaskannya ke

tempat penggembalaanJ pada pagi hari). Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya dalam surah An-Nah1 [16] ayat 6, i;+ JJ, qi FJ
'.ot,o ,, o . '.ot oA"i'-U'b) O"y-1-i (Dan kamu memperoleh pandangan yang indah

parlanya, ketika to,n, mentbawarrya kentbali ke kattclang clan ketika

,iramu melepaskannya ke tempat penggembalaan), yakni

lnengembalikan di sore hari dan melepaskannya di pagi hari."

nii-lr {euz 1iclry .'git u.i!;'1 ,i'U3 ,ri e') 1i;l pclr; @l

An'aam la 'ibrah [pada binatang ternak itu terdapat pelajaran]. Ia
tlapat digolongan mu'annas fienis perempuanl dan mudzakkar fienis
laki-lakil. Demikian juga halnya dengan an-na'am funta]. Al An'aam
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adalah bentuk jamak dari kata an-na'am). Abu ubaidah berkata,

"Firman Allah surah An-Nahl [16] ayat 66, irij# t:4 7UJ'lt C'<t tl
gJ.P e $ lOan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar

terdapat pelajaran bagi kamu. Kami ntemberimu minum daripada apa

yang berada dalam perutnya), ia bisa digolongkan sebagai kata

mudzakkar (enis laki-laki) dan bisa juga mu'annats (enis
perempuan). Dikatakan, maknanya sesuai dengan kata an4ta'am
(unta-unta) dimana bisa digolongan mudzakkar dan bisa pula

mu'annats.

Al Farra' mengingkari penyebutan kata an-na'am dalam bentuk
rnu'annats. Dia berkata, "Pernyataan yang benar adalah 'haadzaa

na'am' yang bentuk jamaknya nu'maan, seperti kata haml menjadi

humlaan.

)Git fq bU a+tt (iu?i) (Aknaan bentuk tunggatnya

adalah lrinn (tempat tinggal), seperti kata himl dan ahmaal). Ini
adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-thabari meriwayatkan dari

Qatadah, "Makna firman-Nya dalarn surah An-Nahl [16] ayat 81,
titki adatah goa-goa di gunung-gunung sebagai tempat tinggal."

al:ir ,t- (*-') (bisyiqqin yakni clengan kesulitan). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nahl [16] ayat

1,"'*;lf *--+l.U fff. l.,yakni kalian tidak akan sampai kepadanya,

kecuali dengan penuh kesulitan." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu
Abi Najih dari Mujahid, "Firman-Nya, 'jryr 

4 ,l yakni kesulitan

atas kamu." Sementara dari Sa'id dari Qatadah,'?irman-Nya .i.:.-r ft
jtt, yakni kecuali dengan susah payah."

Catatan

Mayoritas Ulama membacanya'rj{, sedangkan Abu Ja,far bin
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Qa'qa'ah membacanya "g,,,-t'. Abu Ubaidah belkata, "Keduanya

memiliki arti yang sama."

Al Farra' mengatakan bahwa keduanya rnemiliki makna

berbeda. Jika dibac a syiqqi maknanya melebur hingga lebih dari

seperdua. Sedangkan jika dibaca syaqq maka maknanya adalah

kesulitan. Namun, pernyataan para ahli tafsir mendukung pendapat

pertama.

Lil-:i' t4p 6,r?r,'€4'EQ> t1'11(fr #) "uels (S*.r;1

(soraabiil artinya baju. Tuqiikum al harra (melindungi kamu dari

panas). Adapun firman-Nya, "saraabiil taqiihmt ba'sakunt [baiu
yang melindungi kamu dalam peperdnganJ, adalah baju besi). Abu

Ubaidah berkata, "Firman Allah, Jt'#'h|; (sarabil yang

melindungi kamu clari panas), yakni t/"i (baju),sedangkan firman-

Nya, pi'6' ,t'h(; (sarabil yang melindungi kamu rlolant

peperangan), yakni tLi)i lOaiu besi)." Ath-Thabari meriwayatkan dari

Sa'id, dari Qatadah, "Firman-N yu, Jt'#'h); (sarabil yang

melindungi kamu clari panas), yakni Lt3Jtlii.iir (kapas tlan linen

fkain yang terbuat dari rami halus]). Sedangkan firman-Nya, h{f
'|Jli'fu 6rrobil yang melinclungi kamu clari peperangan kantu),

yakni )'-r-'c L'ii (toi"-baju b es i) ;'

,y'''# * f :d F G<*'w, (Dakhatan bainakunt

{*lat penipu di antara kamuJ; segala sesualu yang tidak dibenarkatt

nzaka disebut dakhal). lni adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, "Dakhalan

artinya khianat." Dikatakan juga bahwa ad-dakhal adalah yang masuk

pada sesuatu padahal bukan termasuk darinya.

,y?t;j: c <i:g>:rr"# i.t'SG 6Unu Abbas berkata, "Hafadah:
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dari anak seseorang'). Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Sa'id bin Jubair, dari dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Firman-Nya dalam surah An-Nahl [16] ayat 72,6:r-ii) 4, yakni

anak-anak dan anaknya anak (cucu)." Sanad riwayat ini shahih.

Kemudian dinukil jrgu dari Ibnu Abbas perkataan lain yang

diriwayatkan melalui Al Aufi dari Ibnu Abbas, "Hafadah adalah anak-

anak istri." Lalu dinukil lagi peudapat ketiga yang dikutip Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas, "Hafadah adalah menantu-menantu."

Sementara dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas dinyatakan bahwa

maknanya adalah dua saudara perempuan. Pendapat terakhir ini
dinukil juga dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang shahih. Lalu dinukil

dari Abu Adh-Dhuha, Ibrahim, dan Sa'id bin Jubair, serta lainnya

seperti itu. Al Hakim menshahihkan hadits Ibnu Mas'ud. Selpbungan

dengan ini terdapat pendapat keempat dari Ibnu Abbas sebagaimana

diriwayatkan Ath-Thabari dari Abu Hamzah bahwa dia berkata,

"Barangsiapa yang membantumu, maka berarti dia lpfadah bagimu."
Dari jalur Ikrimah dia berkata, "Hafadah adalah para pelayan."

Sementara dari Al Hasan, dia berkata, *Hafadah adalah anak-anak,

anak dari anak-anak (cucu), dan siapa saja yang menolongmu baik
keluarga atau pelayan, maka itulah hafadah bagimu." Pendapat ini
sangat iuas mencakup semua pendapat sebelumnya. Demikian

disinyalir Ath-Thabari. Asal kata fuafadah adalah melangkah dan

bergerak dengan terburu-buru dalam .berjalan, maka orang yang

berjalan untuk melayani orang lain disebut bafadah.

?nr ;;i 6 :'[-Ar ',r]0 q:;;',y'?? 6 :(f.A1 (As-Sakar artinya

apa yang diharamkan dari buah-buahnya. Ar-Rizq al hasan [rezeki
yang baikJ adalah apa yang dihalalkan Allah). Ath-Thabari
meriwayatkaffrya melalui beberapa sanad dari Amr bin Sufyan, dari
Ibnu Abbas sama sepertinya, dan sanad-nya shahih. Ia terdapat juga

dalam riwayat Abu Daud dalam kitab An-Nasikh dan dinyatakan

shahih oleh Al Hakim. Kemudian dari jalur Sa'id bin Jubair, dia
berkata, "Rezeki yang bagus adalah yang halal dan as-saknr adalah
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yang haram." Lalu dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid sepertinya hanya

saja ditambahkan bahwa yang demikian terjadi sebelum

diharamkannya khamer. Keterangan ini benar, karena surah An-Nahl

tergolong Makktyyah (turun sebelum hijrah). Dinukil juga dari jalur

Qatadah, "Dikatakan bahwa as-sakar adalah khamer bagi orang dan
(non-Arab)." Dari Asy-Sya'bi, dia ditanya tentang firman Allah dalam

surah An-Nahl [16] ayat 67, |t*"$ u|* (kamu buat minuman yang

memabukkan), apakah ia yang biasa dibuat oleh orang-orang Nabth?

Dia menjawab, "Tidak, ini adalah khamer, sedangkan as-sakar adalah

naqi' az-zabib (minuman yang terbuat dari anggur kering). Sedangkan

rezeki yang baik adalah kurma dan anggur." At-Thabari memilih

pendapat ini seraya menjelaskan dalil-dalil yang menguatkannya.

'^;*Jt4'FL*ti rig Ur? itt'; e(6ff) ,s* ,y'& ;.t'Sst
(Ibnu Uyainah meriwayatkctn dari Shadaqah, "Ankaatsctct adalah

orang pandir yang apabila telah ntenyelesaikan tenunannya maka dia

mengurainya kembali".). Pemyataan ini dinukil dengan sanad yang

ruaushul dari bapaknya dari Abu Umar A1 Adani, dan Ath-Thabari

dari Al Humaidi, keduanya dari Ibnu Uyainah, dari Shadaqah, dari

As-Sudi, dia berkata, "Pemah di Makkah ada seorang perempuan

bemama Kharqa'..." lalu disebutkan seperti diatas. Dalam tafsir

Muqatil disebutkan bahwa namanya adalah Raithah binti Amr bin

I{a'ab bin Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Menurut Al Biladzari ia

adalah Ibu daripada Asad bin Abdul Uzzabin Qushai, dan dia adalah

anak perempuan Sa'ad bin Tamim bin Murrah.

Dalam kitab Gharar At-Tibyan disebutkan, "Dia biasa menenun

i:ersama pelayannya sejak pagi hingga tengah hari, kemudian dia

;:lemerintahkan mereka mengurai tenunan itu. lnilah kebiasaannya.

}ia tidak pernah berhenti menenun, tetapi tidak pernah pula

membiarkan tenunannya jadi." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu

Jr.rraij, dari Abdullah bin Katsir, seperti riwayat Shadaqah. Kemudian

dinukil dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, "Dia adalah
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perumpamaan yang dibuat Allah bagi mereka yang melanggar

perjanjiannya." Ibnu Mardawaih menukil dengan sanad yang lemah

dari Ibnu Abbas, bahwa ayat tersebut tumn berkenaan dengan Ummu
Zufr (yang akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan).

Saya tidak menemukan nama Shadaqah dalam deretan periwayat

Shahih Bukhari bagi yang menyebutkannya. Sementara Al Karmani
mengatakan bahwa Shadaqah yang dimaksud di tempat ini adalah

Ibnu Al Fadhl Al Marwazi (salah seorang guru Imam Bukhari). Dia
biasa meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dan di tempat ini justru

Sufyan yang menukil riwayat darinya. Namun, Al Karmani tidak
memiliki pendahulu dalam pernyataannya itu. Cukuplah sebagai

bantahannya apa yang kami nukil pada tafsir Ibnu Jarir dan Ibnu Abi
Hatim dari Shadaqah (yang disebutkan di tempat ini) dari As-Sudi.
Sementara shadaqah bin Al Fadhl Al Marwazi tidak bertemu As-Sudi
dan tidak juga murid-muridnya. Maka saya menduga bahwa dia
adalah Shadaqah Ibnu Abu Imran, salah seorang hakim di Ahwaz,
karena Ibnu Uyainah memiliki riwayat darinya. Hingga akhirnya, saya

melihat pernyataan dalam kitab rartkh Al Bukhari bahwa Shadaqah
Abu Al Hudzail meriwayatkan dari As-Sudi yang kemudian dinukil
darinya oleh Ibnu uyainah. Demikian juga disebutkan Ibnu Hibban
dalam kitab Ats-Tsiqaat tanpa ada tambahan. Serupa dengannya dari
Ibnu Abi Hatim dari bapaknya, tetapi dikatakan; Shadaqah bin
Abdullah bin Katsir Al Qari', muridnya Mujahid. Maka dari sini
tampak bahwa dia bukan Ibnu Abu Imran, dan dia termasuk periwayat
Imam Bukhari dalam riwayat-riwayat mu'allaq. Dengan demikian, ia
menjadi bahan kritikan para pengamat periwayat shahih Bukhari,
karena tidak ada di antara mereka yang menyebutkannya.

&$j' u.ati ,",Jt'& i:tr' ,;jl; i.t',:tst Qbnu Mastud berkata,

"Al Ummah fpemimpinJ adalah yang mengajarkan kebaikan. Al
Qaanit artinya yang taat'). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang
maushul oleh Al Firyabi, Abdunazzaq, dar Abu ubaidillah, serta Al
Hakim, semuanya dari jalur Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah
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illi tlli 6 o))Jr|F ,iui;s,t ,f 'J', ,h &tt eli iri ric ';;1,;:$:; ;r
i:*rii,, UH ,t,l\ c.,ta\ ,l,-ilr u,r\'ra- i;tt (Dibacakan di sisinya

ayat ini "sesungguhnya lbrahim adalah ummat yang qaanit kepada

Allah" malrn lbnu Mas'ud berkata, "Mu'adz adalah umat yang taat

kepada Allah." Lalu ditanyalcan tentang itu, makn dia berlcata,

"Tahulrah lcamu apa artinya 'ummat'? Ummat adalah yang

mengajarlcan lcebaikan kepada manusia, sedangkan al qaanit adalah

yang taat lcepada Allah dan rosul-Nya).

l. Firman Allah, j,iir Si'ri att; i'&t
oDan di antara kamu oao iong ,rO"*OrrOon kepada umur yang

paling lemah (pikun)." (Qs. An-Naht [16]: 70)

ot;'{3 *bt * b, J;rL( .&hr *>, *ut i it *
*i,.At 7tui,/i );rir,;A6,.1*-ir ,y *'r-i,i*

.?(Jt ) r;-:.ir *:,J€"t:r
4707. Dari Anas bin Malik RA, "sesungguhnya n*ututtut

SAW biasa berdoa, 'Alat berlindung kepada-Mu dari sifat kikir,
malas, umur yang paling lemah (pifun), adzab kubur, fitnah Dajjal,
danfitnah hidup dan mati'."

Keterangan:

(Bab firman Allah "Dan diantara lcamu ada yang dikembalikan

kepada umur yang paling lemah".). Disebutkan hadits Anas tentang

doa berlindung dari hal-hal tersebut selainny4 dan akan dipaparkan

pada pembahasan tentang doadoa. Syu'aib yang meriwayatkan hadits
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ini dari Anas adalah Ibnu Habhab. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari

jalur As-Sudi, dia berkata, " Jit F /t')sii lUmur yang paling

lemah adalah pikun)". Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits

Anas bahwa ia adalah usia 100 tahun.
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17. SURAH BANII ISRAA'IIL (AL ISRAA')

.*T'q(:ri
4708. Dari Abdurahman bin Yazid, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Mas'ud RA berkata tentang (surah) Bani Israa'iil, Al Kahfi, dan

Maryam, "Sesungguhnya suratr-surah itu termasuk Al Itaq Al Uwal,

dan termasuk yang aku hafal sejak dahulu. 'Sungguh merekn akan

menggeleng-nggelengkan kepala mereka kepadamu', Ibnu Abbas

berkata, "Yakni menggerakkan/menggoyangkan." Ulama selainnya

berkata, " Naghadhat s innukn, artinya gigimu geralc/goyang."

Keterangan:

Dalam Riwayat Abu Dzar disebutkan; Surah Banii Israa'iil,

B is milahirrafumaanirrafuiim. Sementara dalam riwayat selainnya tidak

mencantumkan lafazh.

',HWiiili )l$rs|h,t--l e.e'Jti'^:bh 6: )# i.rt;,;
g$t (Alar mendengar lbnu Mas'ud berkata tetilang [surahJ Banii

Israa'iil, Al Kahfi, dan Maryam. Sesungguhnya surah-surah tersebut

termasuk al itaaq). Al ltaaq adalah jamak dari kata atiiq, artinya
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sesuatu yang terdahulu, atau segala sesuatu yang sangat bagus. Makna

kedua ini ditegaskan sekelompok ulama berkenaan dengan hadits di

atas. Sedangkan makna pertama ditegaskan Abu Husain bin Faris.

Adapun makna "min tilaadii", adalah apa yang dahulu telah dihapal.

At-Tilaad artinya kepemilikan yang lama, berbeda dengan kata ath-

thaarif. Maksud Ibnu Mas'ud bahwa surah-surah itu termasuk yang

pertama dipelajari dari Al Qur'an, dan surah-surah itu memiliki
keutamaan karena didalamnya terdapat kisah-kisah para nabi bersama

umat mereka. Hadits ini akan disebutkan kembali pada pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an dengan redaksi lebih lengkap.

.;t:i*-:r,e? iij' jr-i <ii-,ri),tlto14 -t-i1 (,Mereka akan

menggeleng- gelengkan kepala mereka kepadamu', Ibnu Abbas

berkata, "Yakni menggoyanskan"). Ath-Thabari meriwayatkan
dengan sanad yang maushul dai Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu
Abbas. Kemudian dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 6;'fr
ir.*;t (Mereka menggeleng-nggelengkannya untuk memperolok-

olok). Dinukil pula dari Ibnu Juraij, dari Atha' sama sepertinya.

Demikian juga jalur Sa'id dari Qatadah.

.c-iV'61 tl:-,|*jj ip ,SA: ()lama selainnya berkata,

"Naghadhat sinnuka', artinya gigimu bergerak"). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah, 'nil:,tit ,:lll o.;u; -;5 (mereka menggeleng-

nggelengkan kepala mereka kepadamu), yakni menggerakannya untuk
memperolok-olok. Dikatakan, naghadhat sinnuhu, artinya giginya
bergerak dan terangkat dari akarnya." Ibnu Qutaibah berkata,
"Maksudnya, mereka menggerakkan kepala mereka karena
menganggap mustahil." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur
Muhammad bin Sa'ad: o h4:'Ji (mereka akan menggelengkan-

n ggel en gknn), yal<ni menggerakkan.
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lzz l.ct 27.Lu *- U

2. Bab

"u il;jit, 
.q:& # e..;f (,y;rt e jl*t:>

.(ii{ 4'$::t'ot) $Jr '+i :!?-, }f ,<ctr rF:> ,t;':
4:;t '"i1, :(?t# e*',ir:rti1 '6t*Sr 

^a,
.',i) :1iii1 .r:ft; UJ :1l.ra;y .(Y i>,rili :b:H))

Lrlrl 'u,Jlt, ;.;F u ?t li ,Ct <V) .4 :gi;j.1

;r rl;r 'F :Gf) .Li,-lf 4'.;* .r^!t'o;:r:":;
:1tirill .o';t:i_ ,#6 Ar'&; ',;;ti 'u 3:rL1 e:*
'aC:Sr, ey'jti) .gL'A :1c!i*ry ',-t oa,r <:fu,:> .iti
el)t ,<Av> /-", .,,u: ,i,, -e h' ,iytr 6+ry
;'; (&'e,:a;y 4t ,21;, *., Oi t, t:ii ,= r^rArj .'.;gt;sr

'*it r .;s f r\t q2'&; ie;,qL;'r1:r'# d e.

.br.,rtri;U*i ,i:; , (1q .U4b,ti,"At;W

.r;;i U:;J"il <iil''u'$) .U
waqadhaina ilaa banii Isra'iail (Karri menetapkan kepada bani

Israil), maksudnya, Kami mengabarkan kepada mereka bahwa mereka
akan membuat kerusakan. Kata al qadhaa'memiliki beberapa makna;

Qadhaa rabbuka, artinya Tuhanmu memerintahkan. Di antara
maknanya adalah memutuskan, 'inna rabbaka yaqdhii bainahum

i
I

-
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(sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka). Diantara

maknanya juga adalah menciptakan, 'faqadhaahunna sab'a

samaawaat' (Tuhanmu menciptakannya menjadi tujuh langit),

Nafiiran (kelompok), yakni mereka yang berangkat bersamanya.

Waliyutabbiruu (untuk membinasakan), yakni menghancurkan. Ma
'alau (sehabis-habisnya). Hashiiran (pengepungan), artinya tempat

penahanan dan pengurungan. Haqqa (sebenar-benarnya), artinya

wajib. Maisuuran artinya yang lembut. Khit'an artinya dosa. Ia adalah

isim (kata benda) dari kata khati'at. Adapun Al khath'u adalah

mashdar (infinitif) yang bermakna dosa. Kata khati'at semakna

dengan akhtha'at. Takhriq artinya memotong. Wa'idz hum najwa

(sewaktu mereka berbisik-bisik), ia adalah mashdar (kata dasar) dari

kata najaitu (aku berbisik), mereka disifati demikian yang berarti

mereka saling berbisik. Rufaatan artinya hancur berkeping-keping.
lVastafziz artinya takutilah. Bikhailika artinya (dengan) pasukan

berkudamu. Ar-Rajl artinya pasukan pejalan kaki, bentuk tu_nggalnya

adalah raajil, seperti kata shaahib menjadi shahb dan taajir menjadi
tajr. Haashiban artinya angin yang bertiup kencang. Al Haashib
berarti juga sesuatu yang dibawa angin. Dari sini diambil kata

'fuashabu jahannam', artinya apa yang dilemparkan di (neraka)
jahannam dan ia adalah bahan bakarnya. Dikatakan, fuashaba fil ardhi
artinya dzahaba (pergi). Kata al fuashbu terambil dari kata al hashbaa'
dan .al bijaarah (batu-batu kecil). Taaratan artinya sekali, bentuk
jamaknya adalah tiirat dan taaraat. La'ahtanikanna artinya aku akan

menghabiskan semuanya. Dikatakan' ifutanaka fulan maa'inda fulaan
min ilmin ', artinya si fulan menguasai semua ilmu si fulan. Thaa'iruhu
artinya bagiannya. Ibnu Abbas berkata: Semua kata sulthaan dalam Al
Qur'an berarti hujjah. Waliyyun minadz-dzul/i (bukan pula hina yang

memerlukan penolong), yakni tidak bersekutu dengan seorang pun.
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Keteranean:
. a. tt i.'.'-1. '- t '-t. n14ot n-i'. -...ei\ =ehj * 'uiitt .oti.;| # itrpt (kt.r-tg 4t*ti)'{.,,era ;il }iiir ei4W.dei;-;:)611, F:ii qt.'eti }i,<8,

lAie :qet':L ", (Waqadhaina ilaa banii Isra'iail fKami menetaplcan

kepada bani IsrailJ, maksudnya, Kami mengabarkan kepada mereka

bahwa mereka alcan membuat kerusalcan. Kata al qadhaa' memiliki
beberapa malma; Qadhaa rabbula, artinTn Tuhanmu memerintahlun.

Di antara malorunya adalah memutuskant, 'inna rabbaka yaqdhii
bainahum [sesungguhnya Tuhanmu memutuskan diantara mereka].

Di antara malounya juga adalah menciptakan, foqadhaahunna sab'a
samtarwaat' [Tuhanmu menciptakannya menjadi njuh langitD. Abu
Ubaidah berkat4 "Firman Allah dalam surah Banii Israa'iil [7] ayat

4, J4';11 A*Jj (Dan tetah kami tetapkun terhadap Bani

Isra'il), 1lakni Kami mengabarkan kepada merekq dan firman-Nyra

datam surah Bani Israa'il tl7] ayat 23,',!-!J L?-it (Tuhanmu telah

menetapkan), yakri memerintahkan- Adapun firman-Nya dalam suratr

Yuunus [0] ayat 93, li:;.,#-1!-$'o1lSo""gunnya Tuhanmu

menetaplran di antara mereka), yakni memutuskan di antara mereka

Sedangkan firman-Nya, gt:;.i'$:"$*^ 1; (Dia menetapkannya

menjadi tujuh langit), yakni menciptakannya." Abu Ubaidah telah

menjelaskan sebagian penggunaan kata qadhaa, tetapi banfrak

mengabaikan sisi-sisi lainnya. talu hal ini dirangkum Ismail bin
Ahmad An-Naisaburi dalam kitab Al Wujuh Wa An-Nazha rr. Dia
berkata: Kata qadhaa dalam Al Qur'an disebutkan dalam 15 makn4
yaitn: Pertama, selesai, Atlah berfirman, '3E;, #i\$ @pabtta

lcamu telah menyelesailcan manasik lcamu). Kedua, perintalr, Allah
berfirman, tll i*i til lapabila Dia memerintahkan suatu urusan).

Kaiga,ajal, Attah berfirman, '.;"J A'n # (di antara mereka oda

yang menemui ajalnya). Keenpat, memberi keputusan, Allah

116 - FATIII'L BAARI



berfirman, '34J,# r-Ji t}a (niscaya akan diputuskan urusan

antara aku dan kamu). Kelima,meneruskan, Allah berfirman, ht'nzu1.,

\'rk o€ tyi (Allah akan meneruskan urusan yang akan dilakukan).

Keenam, binasa, Allah berfirman, ;i+t',4Jll'6oal pirroto mereka

akan dibinasakan). Ketujuh, wajib, Allah berfirman, ]'.lf' 'g-i d
(ke t i ka uru s a n diw aj i b kan). K e d el op an, pelaksanaan, All ah b erfi rman,
r.it'r i q'f;-.f /. (pada diri Ya'qub yang dilalrsanakannya).

Kesembilan, pemberitahuan, Allah berfirman, Etnl. * Ait::bti,j
(Kami memberitahukan kepada bani Isra'il). Kesepuluh. wasiat,

Allah berfirman, 6ril rt r.liijI !iui u,alj Quhanmu telah berwasiat

agar jangan kamu menyembah kecuali kepada-Nya). Kesebelas,

kematian, Allah berfirman, * ,P',7tl Ti (Musa menjatuhkannya

dan membunuhnya). Kedua belos, turun, Allah berfirman, t: i irlt
C-*;t *b (ketika Kami menurunkan atasnya kematian). Ketiga belas,

penciptaan, Allah berfirman, ?tfr €'#r:rlt (Dia menciptakannya

menjadi tujuh langit). Keempat belas, perbuatan, Allah berfirman, irti
oli tj ,"art-$ (sekali-kali tidak, dia belum melaksanaknn apa yang

diperintahkan Alloh kepadanya). Kelima belas, pe{anjian, Allah
berfirman, ,rrlr ;tl Jt# s! (Ketika kami membuat perjanjian

dengan Musa).

Kemudian ulama selairu:ya menyebutkan makna lain, yaitu
kadar yang tertulis di Lauh Mahfuzh, seperti firman-Nya dalam surah

Maryam [19] ayat 21, b-h t;i Or32 (Dan hal itu adalah suatu

perkara yang sudah diputuskan). Perbuatan, seperti firman-Nya dalam
surah Thaatraa [20] ayat 72, ,pJt Ui g 

;asA 
gam putuskanlah apa

yang hendak kamu putuskan). Wajib, seperti firman-Nya dalam surah

Maryam [19] ayat 39, -irr 
'#\1 gcetrka segala perkara telah
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diputus), yakni wajib bagi mereka adzab dan pemenuhan, seperti yang

luput baginya ibadah'. Mencukupi, seperti sabda Nabi SAW, 'dpii li
'!i;;. )ti ;p lOan tidak al<an mencuhtpi bagi seseorang sesudahmu).

Sebagian makna-makna ini saling berkaitan. Lalu dia lupa

bahwa kata ini juga bermakna; Berakhir, Allah befirman dalam surah

Al Ahzaab [33] ayat 37, tlr-bj t-l:a"t-;-; ;bt tiJ| ftatkala Zaid telah

mengakhiri keperluan terhadap istrinya [menceraikannyaJ).

Sempurna, Allah berfirman dalam surah Al An'aam [5] ayat 2, ,F j
L:J-b .;U J+U)L+| $esudah itu ditentukannya ajal [kematianmuJ,

dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan [untuk berbangkitJ yang ada

pada sisi-Nya fyaog Dia sendirilah mengetahuinya]).

Menulis/menetapkan, Allah berfirman dalam surah Al Mu'min ayat

63, rli ,#61 lUota apabila Dia menetapkan suatu urusan).

Menunaikan, seperti firman Allah )ang disebutkan dengan arti

'selesai', contoh penggununn lainnya seperti kalimat, 'qadha

dainahu', artinya melunasi atau menunaikan utangnya.

Penafsiran firman-Ny4 6r-.il ft r5!t-i3 f bf U6 u/ij Quhanmu

menetaplran untuk tidak menyembah kecaali kepada-Nya), dengan arti

wasiat dinukil dari Mushhaf Ubay bin Ka'ab sebagaimana

diriwayatkan Ath-Thabari. Dia meriwayatkan juga dari Qatadah

bahwa dalam Mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan 'wawashshaa'.

Sedangkan dari jalur Mujahid katawaqadhaa digmti dengan kata'wa
aushaa' (berwasiat). Kemudian dari jalur Adh-Dhahhak dinukil
dengan lafazh,'wawashsha' (mewasiatkan). Dia berkat4 "Huruf waw

digandeng dengan sfrad sehingga menjadi qaf dan dibaca waqadhaa."

Namun pendapat ini diingkari oleh ulama lainnya.

Adapun penafsiran kata qadhaa dengan arti 'urusan' -seperti

l Pada catatan kaki cetakan Bulaq tertulis; Demikian terdapat dalam naskah dan
bararyloli hilang sestrdahnya k^6' t aqdhi' .
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perkataan Abu Ubaidah- dinukil Ath-Thabari dari Ali bin Abi Thalhah

dan Ibnu Abbas. Dari Al Hasan dan Qatadah sama seperti itu. Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Dhamrah, dari Ats-Tsauri, dia berkata,

"Maknanya; memerintahkan, sekiranya ditetapkan niscaya akan

dilaksanakan, yakni apabila diputuskan." Al Azhari berkata, "Makna

al qadhaa' kembali kepada terputusnya sesuatu dan

kesempurnaannya- Semua makna yang disebutkan di atas mungkin

dikembalikan kepada pengertian ini." Dia berkata pula, "Setiap yang

berhasil menyelesaikan pekerjruumya dengan baik, atau mengakhiri,

atau menyempurnakan, atau mewajibkan, atau mengilhamkan, atau

meneruskan, atau melangsungkan, maka bisa dJsebut qaclha." Lalu dia

berkata sehubungan Firman Allah, ,hf.Jt t' ,;l *3'J (dan Kami

tetapkan terhadap Bani Isra'il), yakni Kami memberitahukan kepada

mereka pemberitatruan yang pasti." Kata al qadha dapat

mempengaruhi kata sesudahnya tanpa bantuan kata lain. Hanya saja ia

perlu bantuan kata lain unfuk mempengaruhi kata sesudahnya dalam

firman Allah, #t,it 4 A*ii,karena ia mencakup makna "Kami

wahlnrkan."

lii'H:;- ,y <ta#> (Nafiiran [kelompokJ, yalcni mereka yang

berangknt bersamanya). Abu I-lbaidah berkata, "Firman Allah dalam

suralr Banii Israa'iil l17l ayat 6,|:gi -$i 
1*etompok yang lebih besar),

yakni orang-orang yang berangkat bersamanya." Ath-Thabari

meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, tentang firman-Nya, €Lj[Ai
t-U iki (Kami jadikan kamu kelompokyang tebih besar), dia berkata,

'Yakni jumlahnya." Kemudian dinukil dari Asbat, dari As-Sudi sama

sepertinya.

4 :(i#1 (Maisuuran artinya yang lembut). Abl Ubaidatr

berkata, "Fi:nan Allah dalam suratr Banii Israa'iil llTl ayat2l, "#

f,'j* l} P ftatatran kepada mereka perkataan yang pantas), yakni
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yang lotnbut. Arh-Thabari mcnukil dari jalur lbrahirn An-Nakha'i

terrtang fimran Allah' f)'ri-+ rlj rJ )ii (katukan kepuda nrcrekct

perkataan yung patrtu.r1. yakni nrenalran melampaui batasl. Darijalur

tkrinrah, dia berkata, "Hitunglah mereka dengan perhitungan yang

baik." tbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Musa

dari lbnu Abbas tentang firman Altah, f;t* $ p.g,, Oiu berkata,

"Yakni perhitungan." Sementara dari As-Sudi, dia berkata, "Engkau

mengatakan, 'Baiklah, dengan penuh hormat, akan tetapi tidak ada

pada kami hari ini'." Kemudian dari jalur Hasan, "Engkau katakan,

'Akan ada insya Allah."

t;L, ,-4, ,r i#Lfi'wr:tt ;;hi'a?,'*i ,*t<ui+r

'cli-!>i ufr..(Kltit'an crrtinya closa. Ia aclalah isin [katu bentlal clari

kata Htati'ctt. Aclapun Al khath'u aclalah nrusfular [ir1finitifl 1'u11g

bernrukna closa. Kata khathi'tu senrukna dengan ukhtha'rfl. Abu

Ubaidah berkata, "Fimran Allah dalam surah Banii lsraa'iil [17] ayat

31, (f G* i,i (aclolah suatu kesalahan besar), yakni dosa. ta adalah

rsirrr (kata benda) dari kata khathi'ar (berbuat salah). Jika dibaca

'khat'an ' maka menjadi bentuk nrusltdar.

Kemudian beliau (Abu Ubaidah) berkata, "Kata khati'tu dan

akhtha'rrr adalah dua dialek. Orang Arab biasa mengatakan khathi'ta

apabila engkau melakukan kesalahan secara sengaja, dan mengatakan

akhta'ra jika engkau melakukan kesalahan tanpa sengaja."

Ath-Thabari cenderung memilih bacaan 'khith'an', dan inilah

yang masyhur. Kemudian dia menukil dengan sanadnya dari Mujahid

tentang firman-Nya, 'khith'an', dia berkata" "Yakni khathi'ah

(kesalahan)." Dia berkata, "Pandangan ini lebih tepat, karena mereka

membunuh anak-anak mereka secara sengaja, lalu mereka dilarang

melakukannya." Adapun bacaan'khath'an' (kekeliruan), adalah

' Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian tercantum dalam

naskah, barangkali terjadi perubahan saat mengutip pernyataan."
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qira'ah Ibnu Dzakwan. Ulama yang membaca seperti ini menjawab

kemustahilan yang disitir Ath-Thabari. Mereka mengatakan maknanya

bahwa perbuatan mereka membunuh itu tidaklah tepat. Dikatakan;

akhtha'a, yukhthi'u, dan'khath'an', yakai tidak tepat sasaran.

Mengenai perkataan Abu Ubaidah yang diikuti Imam Bukhari,

yaitu khathi'tu semakna dengan akhtha'tu, maka perlu ditinjau

kembali, karena yang dikenal dikalangan ahli bahasa bahwa khathi'a

bermakna berbuat dosa, sedangkm akhtha'a bermakna tidak sengaja

atau tidak tepat.

t:*ri rL,i :1r.,$1 (flashiiran [pengepunganJ, artinya tempat

penahanan dan pengurungan). Kata mahbasan (tertahan) merupakan

penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Mundzir menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah darinya, "Firman-Nya dalam surah

Banii Israa'iil [17] ayat 8,fkii-]4'&tt;+i (dan Kami jadikan

neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman),

yakni tempat penahanan." Abu Ubaidah berkata juga, "Firman-Nya,

' has hiiran' (pengepungan), yakni tempat pengurungan."
.;"-.'{lS:1Of'7 

Qakhriq artinya engkau memotong). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Banii Israa'iil }7) ayat37, }J
.f.llt O;i (sekali-kali engkau tidak akan menembus bunti), yakni

memotong."

o?E,#t:Wje+bi'*r} :U <d* p tp) (Wa'idz hum

najwa (sewaktu mereka berbisik-bisik), ia adalah mashdar (kata

dasar) dari kata najaitu (alat berbisik), mereka disifati demikian

yang berarti mereka saling berbisik). Demikian yang disebutkan. Abu
Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Banii Israa'iil [7] ayat

47, slli ili ifi et;t;ti1;U-\2 lsewaktu mereka mendengarkan kamu,

dan sewaktu mereka berbisik-bisik), ia adalatr bentuk mashdar dari
kata 'naajaitu', atau mungkin juga lsfzl (kata benda) dari lafazh
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tersebut, ialu dijadikan sebagai sifat bagi kaum itu. Dengan demikian

kata 'najwa ' (berbisik) di sini disebutkan pada posisi kata

'mutanaajiiiz' (saiing berbisik)." Mungkin juga dalam kalimat itu
terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalah "mereka

orang-orang yang berbisik". Atau kata najwaa merupakan bentuk

jamak dari kata najiy, sama halnya dengan kata qatiil menjadi qatlaa.

6(AL :$aj1 (Rufaatan artinya hancur berkeping-keping). Abu

Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah Banii Israa'iil l17l ayat

49, J$) artinya yang hancur, yakni mereka menjadi tulang belulang

yang hancur." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, "Firman-Nya,LJrt)3 lth, & Wt @pakah bila kami telah

menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur), yakni

menjadi tanah."

b ,|ttt u+$'rs*}rt <|.;. 1,i>.1;P' :11J)rp-.1 ',;;,Lr <:furl
-,-"tt f5i ,&'S gb (Wastafziz artinya takutilah. Bikhailika

artinya (dengan) pasukan berhrdamu. Ar-Rajl artinya pasukan

pejalan kaki, bentuk tunggalnya adalah raajil, seperti knta shaahib

menjadi shahb dan taajir menjadi tajr). Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah secara tekstual, sebagaimana yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya,'istafziz ', dia berkata,

"Yakni menurunkan."

(&r |*r) 4t,ci-Jr. 9., €'i 6 a-i *a, : .'*ti, gljt,(*v)
. t.. t t , .?. r,.'-* -.t, . .t. .12;.-r'j|r-i L-bHt1 . (j'5 

-.a,11r 
j, CA; JviJ l4?; '$t '# 

*j *, i'i-
bJr{$ rt:)oijlt (Haashiban artinya angin yang bertiup kencang. Al

Haashib berarti juga sesuatu yang dibawa angin. Dari sini diambil

kata 'fuashabu jahannam', artinya apa yang dilemparlcan di [nerakoJ
jahannam dan ia adalah bahan balurnya. Dikatakan, fuashaba fil
ardhi artinya dzahaba [perStJ. Kata al bashbu terambil dari lcata al
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bashbao' dan al ftijaarah [batu-botu kecilJ). Penjelasannya telah

disebutkan ketika membahas sifat neraka pad pembahasan tentang

awal mula penciptaan- Abu Ubaidah berkat4 "Firman-Nya dalam

suratr Banii Israa'iil ll7) ayat 68, t+6&ib,)-,.;\i latau

mengirimkan haashib kepada kamu), yalmi angin yang kencang

membawa batu-batu kerikil. Terkadang al haashibjuga berupa kulit.
Sedangkan firman-Nya, -f4r',.*-; 

)rakni segala sesuatu yang

dilemparkan ke dalam ryr maka disebut hashab (bahan bakar)

fagrnya-" Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari Sa'id, dari Qatadah,
dia berkata, "Fimran-N1a, t+6'€-* ,b;-ji, yakni mengirimkan

batu-batu dari langit kepadamu." Kemudian dinukil dari As-Sudi, dia
berkat4 '?elempar yang meleryai kamu dengan batu-batu."

'etjv{2'q.'eGi ,:f} 
= 
(4q (Taaratan ortrnya seknli, bentuk

jamalotya adalah tiirat dan taaraat)- Ini juga perkataan Abu ubaidah.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatadah tentang

firman-Nya dalam surah Banii Israa'iil [17] ayat 69, ts]i iir-f yami

sekali lagi.

irr '*-t.*;9x+ 6'iDit:r:,r}a- +iL*ii\ 1f*.\y
Q,a'ahtanikanna artinya ahr aksn menghabiskan semuanya.
Dikatakon 'ifttanaka fulo, moa 'inds fulaan min ilmin', artinya si

fulan menguasai semua ilmu sifulan)" Pdelasannya telatr disebutkan
pada perrbahasan tentang awal mula penciptaan. sa'id bin Manshur
meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya
dalam surah Banii Israa'iil [17] ayat 62,'fu1 Au berkata, ..yakni

aku akan mmgfuimprm-" Dia juga berkata 'Diserupakan dengan tali
pengikat kaki bighal (p€rmakm kuda dengan keledai)."

'-r-t, ti ptpr+ tprr.r:t S 1r*ilt j,i ebnu Abbas berkota:

kmua kota 'sulthan'dalom Al Qur'an barti hujjah). penafsiran ini
dinukil Ibnu uyainah dalm ta&irnya dari Amr bin Dinar, dari
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Ikrimah, dari Ihnu Abba.s, dan ini sesuai kriteria kitab shahih.

\:rii ,$;i-il <Ji' uU:> (Watiyyun minadz-dzulli [bukan pula

hina yang memerlulcan penolongJ, yahti tidak bersekutu dengan

seorang pun).Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman-Nya dalam surah Banii tsraa'iil [17] ayat

t t t, iir 'o, .b'i t- li @o" Dia buknn pula hina vang memerlukan

penolong), dia berkata, "Yakni tidak perlu bersekutu dengan

pun."

3. Firman Allah, etj 
j,jr.r";ir b>t) 9)* rs?i

,t Yang telah memp"riotru*oo ham'ba-Nya pada suatu malam dari At

Masiidil Haram.'(Qs. Banii Israa'iil [l7l: 1)

;+\ r.Gi-i u) *1 ;r'\t ;* lt J; , dj i;:; sri e
;t Ut,,jb iu .'ri' i:u,(4\'*t, ;r, f ,,r*,

.'41i -*';;tt c''itt'i ,eP4ts.ltt^ 69

4709. Dari Abu Hurairah RA, "Didatangkan kepada Rasulullah

sAw pada malam dia diperjalankan (isra') di Iliya" dua gelas berisi

khamer dan susu. Beliau melihat kepada keduanya, lalu mengambil

susu. Jibril berkata, 'segala puji bagi Allah yang telah

menunjukkanmu kepada fitrah. sekiranya engkau mengambil khamer

niscaya umatmu akan menyimPang'."

siapa

.^u-c',, 'i , A At. t o ,

)Jb d.ttl J-, *rtt c.ry,
^O.c'c*;.;;u' F *4t

ilu t#?nr *;,, iu' # a 4e ;
e'.i""r;,t €ik rl lq*'t
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A,;r,; rr;)Jtt3 .*\p"i uit y.6 e "i+l';tht f6t
o-rqff ',D "n;:j s:rt il ,# t 

=W 
/t ,ri ur ut-

Ct c , / g o .'ii,Y i-, aiA:'v^v) 'i:; "'t#t - JI.

4710. Dari Jabir RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW
bersabda, "Ketika lcaum Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hijr,
lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis hingga aku mulai
mengabarkan kepada mereka tentang tanda-tandanya dan aku

melihat kepadanya. " Ya'qub bin Ibrahim menambahkan bahwa putra
saudara Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya;

ketika kaum Quraisy mendustakanku saat aku dipefalankan pada

malam hari ke Baitul Maqdis... sama seperti di atas. Qaashifan
artinya angin yang menghancurkan segala sesuatu.

Keterangan Hadits:

(Babfirman Allah, "Memperjalankan hamba-Nya di malam hori
dari Masjidil Haram"). Para ahli qira'ah tidak berselisih dalam
membaca kata'asraa', berbeda dengan kata serupa pada kisah Nabi
Luth, yang dibaca dengan dua cara. Hal ini menjadi sanggahan bagi
mereka yang mengatakan di antara pakar bahasa bahwa makna kata
asrao darr saraa adalah silma. As-Suhaili berkata, "saraa berasal dari
kala saraitu, artinya aku berjalan di malam hari. Maksudnya, ia adalah
kata lazim (tidak membutuhkan obyek). sedangkan kata israa'
termasuk kata muta'addi (membutuhkan obyek) dari segi makna.
Namun, objeknya dihapus hingga sebagian orang mengira bahwa
malrna keduanya sirma. Hanya saja makna firman-Nya, 9*. ts|"i
(yang telah memperjalankan hamba-Nya). yakni menjadikan buraq
berjalan membawa harnba-Nya, sebagaimana dikatakan'amdhaitu
kodzaa', artinya aku menjadikannya berlalu. objek kata tersebut tidak
disebutkan secara redaksional, karena indikasi ke arah itu cukup kuat,
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atau cukup dengan redaksi kalimat sehingga tidak perlu disebutkan,

karena yang dimaksudkan disini adalah A1 Musthafa (Muhammad

sAW) bukan hewan yang membawanya. Adapun makna pada kisah

Nabi Luth adalah mereka diperjalankan di atas hewan yang membawa

mereka. Makna seperti ini berdasarkan qira'ah (bacaan) bahwa

hamzah dalam kata tersebut sebagai huruf dasar (qath'i), tetapi

qira'ah yang yang menjadikan hamzah dalam kata tersebut sebagai

huruf pembantu (washl), maka maknanya adalah memperjalankan

mereka di malam hari." Namun, pengertian seperti ini tidak dapat

diterapkan pada kisah isra', karena tidak diperbolehkan untuk

dikatakan, 'Dia berjalan dengan hamba-Nya', ditinjau dari sisi

manapun." Penafian yang dia tegaskan hanya terdapat pada sisi yang

bermakna bahwa beliau berjalan pada malam hari di atas Buraq.

Adapun jika dikatakan, "Aku berjalan dengan Zaid", dalam arti aku

menemaniny4 maka maknanYa benar.

Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah, "Didatangkan

kepada Rasulullah SAW pada malam isra di lliya', dua gelas-.." yang

telah dijelaskan pada pembahasan Siratr An-Nabawiah dan akan

disebutkan lagr pada pembahasan tentang minuman. Disebutkan juga

hadits Jabir, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika

kaum Quraisy mendust akanku' ."

u,--;ir'c.J.. 
'J,iur "j;i 

(Allah menampakkan Baitul Maqdis

kepadaku). Hal ini juga telatr dijetasakan pada pembahasan Sirah

Nabawiyah. Adapun yang meminta Nabi agar menyebutkan ciri-ciri

Baitul Maqdis adalah Muth'im bin Adi. Hal ini diriwayatkan Abu

Ya'la dari hadits Ummu Hani'. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ztxatah

bin Abi Aufa" dari Ibnu Abbas, tentang kisah ini secara panjang lebar,

dan saya telah menyebutkan sebagiannya di awal penjelasan hadits

isra' seraya menisbatkannya kepada Ahmad dan Al Bazza.r. Adapun

redaksi riwayat Ahmad adalatr, 
":J+I'IS; 

t**?: $ g-)i il) oL{ $

;'ji ,F i !, \:'t'p j,i ,6-f rf :6t ,;,# u,6r L( cri qiu,
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Ui; irr 
"b it 

J*)"Jwt",f'uiri;U,u;ir:-i.iri t5 Jrts #t'* ,;-
n6'* jl'-1ri r;i ji;$.Uu, s, A*i'i;i.trri, s3i 6 ,i6 e ,'*:
e:G:r;-bi ijui;'-:.ig;- fi i'* ,i,i .e,Jri t';]rriL #."c;+i'i ,jG

;-:fr ii |lui .e ,Jri t';i:G;x'ji'ay; Lt ,iti ,h:jt oi qe,,_;ar

,t,92\r* ;,,tiei,',/.va, ilt'c'r+tri,jd .F 'ni ;, f e'p
ov [,u- ft: ;J.}j P i ,yt ,'su ,';j:*i ,oai* v";&'i L3; ,'Jtl
'oi'get-s 

&',iti't1-;Jrt oiri N, t!.t JiJlt- n' t rF, e, ,rJ!*i *,i,
4;Jti ;;i'.:,3i *iil&i * io' & !, ly3]u; ,:'a;jlr a'6:r
Ju;i ,Jet ,lt Pi sii *rXSu 

"A7i 
,#r'# ,)t',;At & t;;;i'ej.

+AlU ar! aifr ti,17t (pada malant atar diperjalankan, dan pagi

harinya aku telah berada di Mak:kah, aku pun memastikan urusanku
dan mengetahui bahwa manusia akan mendustaknnku. Aku duduk
menyendiri dalam keadaan sedih. Tibaliba musuh Allah -Abu Jahot-
lewat, lalu dia datang dan duduk serta berkata dengan nada
mengejek, 'Apaknh ada sesuatu?" Beliau menjawab, 'Benar!' Dia
berknta,'Apo itu?'Beliau menjawab,'sungguh aku telah
diperjalankan tadi malam'. Dia bertanya, 'Kemana?' Beliau
menjawab, 'Ke Baitul Maqdis'. Dia berkata, 'Kemudian pagi hari
engkau telah berada di antara kami?' Beliau menjawab, 'Benar!'
Maka dia menganggap lebih baik tidak mendustakannya saat itu
karena khawatir beliau sAW mengingkarinya jika kaumnya telah
dipanggil. Dia berkata, 'Jika aku memanggil knummu, apakah engkau
nxau menceritakannya kepada mereka?' Beliau menjawcib, 'Benar'.

Abu Jahal berkata, 'Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah!"'
Periwayat berkata, "Lalu datanglah orang-orang di tempat itu.
Mereka datang hingga duduk di hadapannya. Abu Jahal berkata,
'Ceritakan kepada knummu apa yang engkau telah ceritakan
kepadaku'. Beliau sAW pun menceritakannya kepada mereka. Maka
di antara merelra ada yang bertepuk tangan dan ada yang meletakkan
tangan di atas lcepalanya karena heran. Di antara orang-orang itu
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ada yang pernah pergi ke negeri tersebut dan melihat masiid. Orang

itu berkata, 'Apakah engkau mampu menyebutkan ciri-ciri masjid

itu?' Nabi SAW bersabda, 'Aku pun menyebutkan ciri-cirinya kepada

mereka'. Beliau bersabda, 'Aku terus menyebutkan ciri-cirinya

hingga samar bagiku beberapa bagian. Maka Masjid itu didatangkan

dan alat menyebutkan ciri-cirinya sementara aku melihat kepadanya'-

Orang-orang berkata, 'Adapun tentang ciri-cirinya, maka dia benar

I dalam menyebutknnny aJ )' ."
'w",-il:j 

u,ik fJ rb * iW /; €i a.rui:t;e'4iqfu;':
u,-;ir #.Alrfr|ii (Ya'qub bin lbrahim menambahkan: Putra

saudara lbnu Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya;

kettka kaum Quraisy mendustakanku saat alru diperjalankan pada

malam hari ke Baitul Maqdis). Adz-Dzuhali meriwayatkannya dalam

kitab Az-Zuhriyat dari Ya'qub dengan sanad ini. Qasim bin Tsabit

meriwayatkannya di kitab Ad-Dala'rl dari jalumya, ilf-j'u'a$;E
N e.k ire3"i /#,'4.;i s?'l-;!rtb Gu,p ,ri6i i3 ej
O:t-r'6,iLi .n;,$u ra{i iri \1 ,f.iJe ,r+tt (orang-orang

Quraisy datang kepada Abu Bakar dan berkata, 'Apa pendapatmu

tentang sahabatmu, dia mengaku datang ke Baitul Maqdis kemudian

kembali ke Makkah dalam satu malam'. Abu Bakar berkata,
'Benarkah dia berkata begitu?' Mereka menjawab, 'Benar!' Maka dia

berlrata, 'Sungguh dia benar).

Adz-Dzuhali dan Ahmad dalam Musnad-nya meriwayatkan juga

dari Ya'qub bin Ibratrim, dari bapalarya, dari Shalih bin Kaisan, dari

Ibnu Syihab melalui sanad-nya, "Ketika kaum Quraisy
mendustakanlan. . ." . Barangkali terjadi pencampuran antara sa|;'t s anad

dengan sanad yang lain, atau karena kedua hadits ini berbicara tentang

satu kisah, maka sanad-nyapun disatukan.
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4. Firman Allah, iS!; # \h? 't;i1

"Dan sungguh telah Komi muliakmt emak-xnwf* Adam""

(Qs. Banii Israe'iil IlTl: 7S)

tl:4r qtG <prl.l.ir 
'J+t a.Vit ;ji4 .V! tXTij A?

<#g> .rLt3 Gt:) .rt; '*,ir,3JJ)- .irr-.-ir ."tu)
Ei ,il:.ti, ai)l(\i) .t+, (t?) ,r,*'d A ,yr7t5

,*i ,|,tr!St eri lOriyr a;s1 ."-u, J:rj qlLtf q,\ ^turt
.Ci +tSt, pjtr'e rdi1 .fft, $F) .Jii'et
.rifuI ,,r& u.t |rGi ,GG (ei .r;ri ltrriyl ,'+U

,g)
'Jv,j

"q)> .,yqt e'g v <:b t'1 :ur(o i.t ,Ss, ';+ qo;y

.trla (*W).Jd y (-iii \ .C_*, 6-#) .o';_; 1yj
.g_t* ).(163xllri4.ddi, q ; <&,,g i;

Kata karramnaa dan alcramnaa adarahr;. Dhifar hayaat
wadhi fal mamaat (berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula berlipat
ganda sesudah mati), yakni siksaan ketika hidup dan sesudah mati.
Khilaafaka dan khalfaka adalah sama. Na'aa artinya menjauh.
syaakilatihi artinya keadaannya, yang berasal dari kata syaktihi.
sharrafnaa artinya kami arahkan. Qabiilan artinyaberhadapan muka.
Dukun bal disebtt al qaabilah karena ia yang menghadapi wanita
yang akan melahirkan dan menyambut anaknya. Khasyyatat idaaq
(karena takut membelanjakannya); Dikatakan,,anfaqa ar-rajul,
artinya dia miskin. Sedangkan 'nafaqa asy-syai'u' artinya sesuatu itu
habis. Qatuuran artinya sangat kikir. Lil adzqaan (bagi dagu-dagu),
yakni tempat tumbuh jenggot, bentuk tunggalnya adalah d.zaqan.

FATIIUL BAARI _ L29



Mujalrid berkata, "Maufuuran artinya yang cukup - Tabii'an artrnya

penuntut balas." Ibnu Abbas berkata "Maknanya adalah penolong-"

Khabat artinya padam. Ibnu Abbas berkata, "Laa tubadzdzir 0angan

boros), yakni jangan nafkahkan pada yang batil. Ibtighaa'a rahmatin

(mencari rahmat), yakni rezeki. Ma*buuran artinya terlahnt. Laa

taqfu arttnyzjangan katakan. Faiaasuu artinya sengaja menuju- Ytuiil

fulk artnya menjalankan kapal. Yakhirnruna lil adzqaan (mereka

tersungkur pada dagu-dagu), )almi pada wajatr-wajah'"

Keterangan:

(Bab firman Altah, "Kata karramnaa dan akramnaa adalah

sama). Maksudnya ditinjau dari makna dasarnya. Namun, kata
,karramnaa' lebih dalam ma}nanya. Abu ubaidatr beftata

"Karramnaa maknanya adalatr abamnaa. Hanya saja kata karramnaa

lebih mendalam maknanya dalam mengungkapkan 16s1fliaan'" Ia

berasal dari kata karuma, seperti syarufa (mulia), bukan b€rasal dari

karam yang berkenaan dengan harta (dermawan)-

r, i-jr QtiJi rt+3t qrre q-,rtijit'L-riria$$'';ir4 (Dhifal

fuayaat wadhifol mamaat fterlipat ganda d.i dunia ini dan begi*pula

berlipat ganda sesudah mati), yahi siksaan ketilu hidup dan sesudah

mati). Abu Ubaidatr berkata,'Tirmm-Nya dalam surah Banii Israa'iil

[17] ayat 75, ,4ti-iL-, temdapat peringkasan, dfunana seharusnlra

adalatr ,:>U.;,ir yti-i,-'ii5t9'6[t yi*i-il4 $ertipat ganda siksaan

saat hidup [di durual dan berlipat ganda siksaan sesudah mati)." Ath-

Thabari meriwayatkan dari lbru Abi Najitr, dari Mujahid" tentang

frrman-Ny4 9rlSt ;;19 Oerlipt ganda di dunia),dia berkata'Yalmi

adzab saat hidup", dan firman-Nya" gr-llir Lii'-"t (berlipat go'da

sesudah maa, dia bertata,'Yalmi dzab akhirat." Dui jalw Ali bin

Abi Thalhatr dari Ibrnr Abbas, dia bertata '?elipatgurdaan 3xflzab

dunia dan akhirat." Pernlratam s€mp dirukil jug dari Sa'id dui
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Qatadah. Penjeiasannya, adza'tl neralia cfilr':li si',1t trerlipat 
.gattd,"

berdasarkan firman Allah dalam surah ,ci A'raaf [7) ayat 38, tit;...i

)61'U k.zlrik*oon yang berlipat grmda clari nerctka), yakni siksaan

yang berlipat ganda. Seakan-akan asalnya aciatrah, "lct. *::lz*qtmttka

adzaaban dhi fan fil hayaatl' (kami akan menimpakan kepadamu

siksaan yang berlipat dalam kehidupan dunia). Kemudian kata yang

disifati dihapus, lalu sifatnya ditempatkan pada posisinya dan sifat ini
disandarkan sebagaimana kata yang disifati Maka kedudukannya

sama seperti jika dikatakan,'aliimul hayaat ' (kepedihan hidup).
t zo

*t'5-t|rAi't.:tl)ta (Khitaa ka dan khalfaka adalah sama). Abu

Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Banii- Israa'iil [17] ayat

76,W:f UlJ!' 0:1j*1 s1i lOon knlau terjadi demikian, niscayu

sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja), yakni

sepeninggalmu." Dia berkata, *Khilaafaka dan khalfaka adalah sama.

Keduanya adalah dialek yang memiliki makna yang sama dan ayat itu
dibaca dengan kedua versi ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua qira'ah itu masyhur.

Mayoritas ulama membacanya khalfaka. sedangkan Ibnu Amir dan

Ikhwan membacanya khilaafaka, dan ia adalah salah satu riwayat

Hafsh dari Ashim.

1i$ a*s (Na'aa artinya menjauh).Ia adalah perkatan Abu

Ubaidah, "Firman Allah dalam surah Banii Israa'iil [I7] ayat 83, 6Vt

l.WrYut*i menjauh dengan sikap yang sombong."

l5-3',H ei *$ <#g1 gyaakilatihi artinya keadaannya;

yang berasal dari kata syaHihi).Pemyataan ini dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Ath-Thabari dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Banii Israa'iil [17] ayat 84,

,kg ft ai^berkata, "sesuai keadaannya." Sementara dari jalur lbnu
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Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "F,+ #3 4 Qe $esuai

tabi'at dan batasannya)." Dari Sa'id dari Qatadah, dia berkata: Dia

mengatakan atas sisinya dan atas ?pu yy1diniatkan. Abu Ilbaidah

berkata, "Firman-Nya, $tJ tb ,I--'-Jt,J, (Katakanlah: "Tiap-tiap

orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".) yakni sesuai

keadaan dan tabiatnya. Dari makna ini diambil perkataan mereka,

'hadza min syakli hadza'(ini sesuai dengan yang ini).

qi P?) (Sharrdnaa artinya Kami arahkan). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah, liri' 'ii.J /$.3iip .tiij lsesungguhnya

Kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Qur'an ini),

yakni q:t U&j (Kami arahkan don kami jelaskan);'

L^:)i 1:p1 (Hashiiran artinya tempat penahanan).tIni adalatr

perkatan Abu Ubaidatr juga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali

bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "t33'glfjrr,-;
(H as h i iran ar t i ny a p enj ar a)."

b:nt J4| ' l.turui Cr ii,.,ii' Ei ,u;.6,i {3-t;,i (ry) (Qabilan

artinya terang-terangan dan berhadapan. Dulatn bayi Disebut Al

Qaabilah karena ia yang menghadapi wanita yang akan melahirkan

dan menyambut analmya). Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam

surah Banii Israa'iil [17] ayat g2,'#'*,ti/-lti merupakan kalimat

majaz yang artinya berhadapan, yakni saling melihat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah,

"Qabiilan artinya tentara yang memberi bantuan secara terang-

terangan."

.,= ^ii,At rrU, ,:r3lrl ,S+TtaiilOrilfr z$1.1 (Khasyatal infaaq

' Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkarl 'Masalah ini telah disebutkan dan

ditulis oleh pensyarah. Ia tidak terdapat dalam teks yang sedang kita bahas di tenpat
ini."
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(tukut mclurut). Dikatakan, 'anfcqa ur-rujul' artinlt6l orang itu ntiskin"

Seclungkm 'nctfuc1cr osy-s),cti'u', artinvu scsttilttt itu hahis). Demikian

yang dia sebutkan di tempat ini. Adapun pernyataan Abu Ubaidah

sehubungan firman-Nya, r.!it-jr }4l-J;'tii ftiii'!"2 gungan kamu

nrcnrhunuh unak-anak kanru karena imkaq), yakni karena hilangnya

lrarta. Dikatakan, "amloqu fulaan", artinya harta si ,fyla1 Bbi.
Sedangkan pernyataannya sehubungan firman-Nya, iJifii 1it5 Ii

P)Lji 
'z# 

(iangan kanru ntemburult uauk-anak kanru karena tukut

fukirl. Adapun kalimat, 'nufaqa usy-syai' artinl'a sesuakt itu huhis'.

adalah perkataan Abu Ubaidah. lbnu Abi Hatim nteriwayatkan dari

As-Sudi, dia berkata, "Firman-Nya 'tlrns.1),atal infaaq', yakni takut

mengeluarkan harta sehingga mereka menjadi miskin."

(;ri p;y-iy (Qaruurun; sangat kikir). tnijuga perkataan Abu

Ubaidah.

;rJt l-rjti fir'(iij.o 96!t &il aclzqaan fpada dagu-doguJ,

yakni tempat tuntbuhnva ienggot: Bentuk twrggttlnya adalah dzaqan).

Ia adalah perkataan Abu Ubaidah juga. Sedangkan penafsiran yang

lainnya akan disebutkan.

f-lr$ <$ i'il, bu:.. Sti 5 lUui att icl berkata, " Maufuu ra,t ; va,,g

cukup). Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang nrcrushul dari

jalur Ibnu Abi Najih, darinya, sama seperti itu.

lj-a; :a* A, Sii a'ii <,i*l (Tctbii'an artinya penunrut

bolas." Ibnu Abbas berkota, "Maknanyo adaluh penolong '). Adapun

perkatan Mujahid dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang nruushul

dari tbnu Abi Najih darinya sehubungan dengan firman-Nya dalam

surah Banii Israa'iil [7] ayat 69, 4 y..*'$'f 1'i (Dan kantu

tidak akan mendapat seorang tabii'dalant hal ini terhadap [silcsaanJ

Kami), dia berkata, "Yakni tsaa'iran (penuntut balas)." Tsaa'ir adalah

subjek dari kata 'tsa'r'(balas dendam). Setiap yang menuntut balas
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atau selainnya disebut tabii' dart taabi'. Dari Sa'id dari Qatadah

dikatakan, "Maknanya, jangan takut untuk menuntut sesuatu dari hal

itu." Sedangkan perkatan Ibnu Abbas dinukil Ibnu Abi Hatim dengan

sanad yarlg maushul daijalur Ali bin Abi Thalhah darinya tentang

firman-Ny4 65 Aia berkata, "Yakni penolong."

fql' C brS I (J'# t) (Laa tubadzdzir, artinya iangan

naJtrahknn pada yang batil). Ath-Thabari meriwayatkannya dengan

sanad ya11g maushul dai Atha' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya dalam surah Banii Israa'iil ll7) ayat ZO,\,:-i li,

dia berkata, 'Yalmi jangan menafkatrkan pada yang batil. At-Tabdzir

adalatr membelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar." Diriwayatkan

dari Ikrimah, dia berkata, "Al Mubadzdzir adalah yang menafkahkan

untuk sesuatu yang tidak dibenarkan." Dinukil juga melalui jalur dari

Abu Al t baidin, dari Ibnu Mas'ud, sama sepertinya, dan pada

sebagiannya ditambahkan, f e'aa;ir j-+:ltli'e'"xi #;+t;>i r:S

'g-; lfami sahabat-sahabat Muhammad memperbincangkan bahwa

tabdziir adalah naflrah pada hal yang tidak benar).

o:: <i-,;tir4ty lfOtigttaa'a rahmatin fmencari rahmatJ, yaloi

,o"r1 Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang maushul dai-

Atha" dari Ibnu Abbas, tentang Iirman Allah dalam surah Banii

Israa'iil ltTf ayat 28, |$b l*: "Hy'e ?f $$ @an iika kamu

beryaling dari merefta untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu), dia

berkata, ?'::iqJ (mengharapkan rezeki). Pemyataan senrpa dinukil

juga Dari jalur lkrimah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim

An-Nakha'i tentang firman-Nya 6*i'$b'*i',.Y (Mencari

rahmat dari Tuhanmu yong kamu harapknn), dia berkata, 'M
(Karunia);'

\Jtfi $5j1 (Marsbuuran artinya terlalorut). Ath-Thabari
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menukilnya dengan sanad yang maushul dan AIi bis .4tri Thalhah,

dari Ibnu Abbas, dan dari jalur lain dari Sa'id bin Jubair, serta dari
jalur Al Au{i, darinya Ibnu Abbas, L;.Jt}; (Yatod dalam keadaan

knlah)." Dari Adh-Dhahhak dinukil pernlataan serupa. Kemudian
diriwayatkan dari Mujahid, dia berkat4 1-kj6 (binasa).', Lalu dari

jalur Qatadah, dia berkat4 "w?4, (dibinasakar)." Dinukil juga dari

jalur Athiyah, dia berkat4 -\:"-j l1) (dirubah dan diganti)},

Sementara dari jalur Ibnu Zaid bin Aslam, dia berkata,'a-j'jib t fp;
(gila tidak beraka[)."

- ,r,. t 't:i4 (tf-,tar) (Fajaasuu artinya sengaja menuju).Ibnu Abi

Hatim meriwayatkannya dad Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,
tentang firman-Nya dalam surah Banii Israa'iil [17] ayat 5, JV t'yo.)

.l[LJr (mereka merajalela di kampung-kampung), dia berkata , f r{,i
(mereka berjalan)." Abu Ubaidatr berkat4 ..Kata jaasa yajuusu
bermakna menyelidiki. Sebagian mengatakan maknanya turun.
Sebagian lagi mengatakan maknanya membunuh. Ada pula yang
mengatakan maknanya mondar mandir. Lalu sebagian mengatakan
maknanya adalah mencari dengan teliti. Ini sama dengan makna
menyelidiki.

. uiiir ,t-F- e\a, €is (uzjil fuilrn artinya menjatankan

lcapal). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah.
Lalu dinukil dari jalur sa'id, dari eatadah, U-iiir ,f i, dia berkara,

t', O. t^:P-(menjalanknnnya di laut)),

9* jJ.(gLil:A|'irr:e;-> (yakhirruuna tit adzqaan [mereka
tersunglar pada dagu-dogrrJ, yalui pada wajah-wajar/. Ath-Thabari
meriwayatkannya dengan sanad yang maushul dari Ali bin Abi
Thalhah, dari lbnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari
AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari eatadah sama sepertinya. talu
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dinukil dari Ma'mar dari Al Hasan, "Pada jenggot." Hal ini sesuai

dengan perkataan Abu Ubaidah terdahulu. Adapun menurut versi

pertama berarti ayat ini dalam konteks majaz.

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami
perintahkan kepada orang-orangyang hidup mewah di negeri itu

(supaya menaati Allaftl." (Qs. Banii Israa'iil [l7l: 16)

saaWru €-li'€r, irUU lr( €:ri rs13

.g>b ;,i ,i;1ar Gt:k tt\"'F.i'rk & ,iu ar * d
.;i ;J$j'ot , ,::'", t*lt $:r;

4711. Dari Abdullah, dia berkata: Kami biasa mengatakan pada

masa Jahiliyatr kepada suatu kelompok apabila telah banyak, "Amira
banufulan" (telah banyak bani Fulan). Al Humaidi menceritakan pada

kami, Suffan menceritakan pada kami dan berkata, "Amara".

Keterangan:

(Bab "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka

Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri

itu [supaya menaati Allah] "). Dalam bab ini disebutkan hadits

Abdullah -Ibnu Mas'ud-, "Kami biasa mengatakan pada masa

Jahiliyah kepada suatu kelompok apabila telah banyak, 'Amira banu

fulan' [bani fulan telah banyak])." Kemudian Imam Bukhari

mengutip dari.Syaikh lain, dari Sufian, yakni melalui sanad yang

sama, dengan kata'amara'. Kata amira dan amara adalah dua kata

yang sama-sama diakui sebagai dialek dalam bahasa Arab yang

artinya ebanyak'.'Namun, Ibnu At=Tin mengingkari kata amara

dengan arti 'banyak'. Tampaknya, dia ceroboh dalam hal itu, dan
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mereka yang menghafalnya menjadi huiiah unt!'!k menolak

pengingkaranny4 seperti yang akarr saya jelaskan.

Al Karmani menyebutkan salatr satunla dengan memberi tanda

dhamruah pada huruf awal. Namuru ini adalah kesalatran darinya.

Adapun qira'ah jumhur menggunakan kata 'amara'. Abu Ja'far

meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membacanya'amira'. Hal

ini dikukuhkan Abu Zaid sebagai satu dialek, tetapi Al Farra'

mengingkarinya Abu Raja' membaca panjang seraya membuifathah
pada huruf mim (aamara). Hal ini diriwayatkan Abu Amr dan lbnu

Katsir serta selain keduanya dan dipilih oleh Ya'qub. Al Farra'

melegitimasi kata ini seraya berdalil dengan tafsir lbnu Mas'ud. Dia

mengklaim batrwa katz 'amnrna' tidak dapat diartikan 'banyak'

kecuali jika dibaca panjang (aamarnaa). Kemudian dia memberi

jawaban untuk hadits, i;';i;i4Ju:ir.1aii (harta paling utama

adalah anak latda yang banyak), batrwa V,ata ma'muurah diartikan

'banyak' meski tidak dibaca panjan& karena ia disebutkan untuk

disesuaikan dengan kata sesudahnp, yaitu iil.r; *'tt futau deretan

pohon htrma yang telah tiba saat untuk dilcawinkan).

Abu Utsman An-Nahdi membaca seperti pertama akan tetapi

diberi tasydid pada huruf mim (ammarnaa), yang bernal<na imaarah

ftekuasaan). Ath-Thabari mengukuhkannya dengan apa yang dia
nukil dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4
qili €;1, aia berkata, t4t# r:fr '- (Kami menjadikan orang yang

buruk sebagai penguasa)." Kemudian dia menyebutkan dari Abu

Utsman, Abu Al Aliyah, dan Mujahid, bahwa mereka membaca

dengan tasydid. Sebagian mengatakan pemberian tasydid hanla untuk

menjadikan kata itu muta'addi (membutuhkan objek), adapun asalnya

adalah tanpa tasydid, yang artinya menjadikan banyak, sama seperti

yang pada hadits shatrih di atas. Contohnya sabda beliau SAW, 'JLit
il'iiii;,l' Stlt (harta pting utama a.dalah anak hrda yang banyak).
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Maksudnya, kuda yang banyak melahirkan anak. Hadits ini

diriwayatkan Imam Ahmad. Dikatakan, 'amara bani fulaan', yatni
bani fulan menjadi banyak, 'amarahumullaah ' yakni Allah

menjadikan mereka banyak, dafi 'amaruu' artinya mereka menjadi

banyak. Pada awal kitab ini telatr disebutkan perkataan Abu Sufyan

sehubungan kisah Heraklius, dikatakan, 1* *ri t't';i 71il,;i,

(sungguh urusan lbnu Abi kabsyah telah menjadi ramai), yakni telah

menjadi besar. Ath-Thabari memilih qira'ah jumhur dan dari segi

makna beliau memilih memahaminya sebagaimana zhahirnya. Dia

berkata, "Maknanya, Kami perintahkan orang-orang yang hidup

mewah untuk taat kepada Allah, tetapi mereka berbuat maksiat."

Kemudian dia menukilnya dari Ibnu Abbas, lalu Zaidbin Zubair. Az-

Zamakhsyari mengingkari penafsiran ini dan dia terlalu berlebihan

dalam hal itu. Menurutnya, menghapus sesuatu yang tidak ada dalil
yang menunjukkannya adalah tidak diperbolehkan. Namun, alasan ini
dijawab bahwa redaksi hadits itu telah cukup sebagai petunjuk. Ia

sama seperti perkataan, "amartultu fa ashaani " (Aku

memerintahkannya namun dia durhaka kepadaku), yakni aku

memerintahkannya untuk menaati-Ku, tetapi dia durhaka. Demikian
juga dengan lafazh, "amartuhu famtatsal" (aku memerintahkannya,

lalu dia pun menaati).

5. Firman Altah, t3f3 t1* o€ i;gi e AL;, c {:tli

"(yaitu) anak cucu dari orang-orong yang Komi bawa bersama-

satna Nuh. Sesungguhnya dia odalah humba (Alloh) yang banyak

bersyukur.'(Qs. Banii Israa'iil [17]: 3)

h' ;- |*r Ji-, Gj ,ie & hr '€j6;,; ,rj E
1* w'"r1:, -qUsj- 4r'at r\ej,*

*i ;)b
(t ,ju ;

138 _ FATIIUL BAARI



'Air<tt- o6r ht 6- r,:!;'e ,r:r:x'y, ,y.r i'r- o8r 3?,
hz t. .2, orl.lo., a. .rr. r;-i, ilt i*:t cg',titJt'&;- i"tt *--.t* G -ue\ti

'r;t i rf,r *, i,,T oit1 ,it\'€q, :;24. /61 F.'Jrr1
&>a, jii,y:3'uUeyg)*rht',1;t-,Ht j1 Uf ,ti
jt 

"; vf tg ';; r; jt "; t't ,:,!3:, J rt'-;;, ,u r;^;l
'it:i:,:i'i'f ,"" ?';t'\-bi i ;:r\ ,1;i 'Jrr;t tw. rt t1

,* ,1*i 97ilr f ,t.W i E{: |+ tiJ.',t1;- ;, ,+
lifr L; o;$ ,r; j\rrll ,s* lrrg\r ,,* e
ri; hr 'ar; s, ,fr\r ,!f ;\,11t S\f Ui ,tSt 7i r:-

? ;;4,Ji; e*',* 6 Jt,sj \i,,t3., jl t ..,,t,t:r#
.+;u:,:ii-it + *'*X-'f W i';rt;, f; i "p,r,}ir ,* * *1ei *q*;i;;,),|_itrl;u,it:
ui gtr.t,t :t:54 AG\ ri,i .AG\ ;1 trg;r,€?,4
jx r, jt "; ti ,o::) Ja &t , rvr Jif 

,u +, !,,,ij, + *'*x"'f ,"" i;t'?ii i ;:r3\,tn J# rx
;)'$7,u- y6$ L>E uk * n jf: A;:rx-;bij_
A.t'ott,q-* Atrlrrt 4 * ,f -*Ft G ot?
?nr :tii lt Ji; ui ;; n ,o;rr:i ;; oiA ,;;
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lx r; J\ci ti ,:,!::-, A a'&t ,/6t )c y#r't lL/,
,t, + ^*'*x-'r bb i'rlt '4-o i ;:, ;tt i,sr*, t*

* ; ,'gi',';rl I * uii if: ,'^", tu'ex"

;e3;A ;€; it ;€ ) t3a5r ,qk iY tra;r ,*
,y L:lr': ,€; dL sai '^a.s; 

^t 
Jyt'Ci ,;* t- toig3

,;i J\,s; t1',:el', ita €t ,V xst e;1 'ak,
E Lii *'*x-'f tirt ?';t'*-e i ;:r'o\,,k Jy* y

)1tr4;t,,* * * -t}i'-k'+{t- +;:rJ;;\:;i $
ui :ru G- ,:ojr{, fii;.l oi1 ,:31^7 jt r;;r ,q-*

;;t ,1', qt; ?k c u \, * it ,:V\t ici ,ir s-,
/)t'd.1 6.u :iwT r*'r; t; J\,si ti ,e3., ;ta gt
':a, 

#1 eytl^.", P\,4 i ,y'r? ;|vaC 4is

,:*\, g'st ,i:11,,. (-:J4-'^l ,t yi *'nk"'f \= ;
,Lr r; ei ,:-,,rr ,;i ,i;6 *i; erii ;p g-,,t) ,"oLx'57

'u'*b aG \ u'a;i A Jrli 'rkJ t:- :Jd 'i*, U ;i
'u u; s-tr Q o$r itr; i', ,Ht -,Q.i 'a ;*-,-!r 

.-gir
'o , o 

t 
a /

" / o " "'")t:J. tl Lt ,+o ,-r q!0 ilG ;..-r!trrc)@ € r' ::. i ri,," ;.,i::", -: -' 
=.:,-, 

- : rs aLit.tSa'ai a\" ..1* tJ 1t t191a\'o ;-.

4712. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Didatangkan kepada

Rasulullah SAW dagrng lalu disuguhkan kepadanya bagian paha -dan

beliau menyukainya- lalu beliau menggigitnya satu gigitan dan
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bersabd4 "Alat adalah penghulu manasia Wda kori kiamat, apalcalt

lralian mengetahui mengapa demiWan? Orang-orang dikumpulkan -
yang pertama dan terakhir- di satu tempat yang luas, diperdengarkan

kepada mereka penyeru dan pandangan menembus mereka, matahari

didelratlran dan manusia mendapatlun lerisauan serta kesulitan yang

merelra tidak mampu dan tidak bisa menahannya. Orang-orang

berlrata, 'Apalcah kalian tidak melihat apa yang telah menimpa

lralian? Tidalcluh kamu memperhatilcan siapa yang bisa memintakan

syafaat untuk lcalian dari Tuhan kalian?' Sebagian menusia berkata

lepada yang lain, 'HendaHah kalian datang lepada Adam'. Merekn

pun datang kepada Adam dan berkata kepadanya, 'Englcau adalah

bapak manusia, Allah menciptalcanmu dengan tangan-Nya,

menghembuskan padamu daripada ruh-Nya, memerintahkan malaikat

bersujud kepadamu, mintalah syafaat untak lumi dari Tuhanmu.

Tidalrkah engkau melihat apa yang komi berada padanya? Tidakkah

engkau melihat apa yang telah menimpa lcami?' Adam berknta,
'Sesungguhnya Tuhanlat telah murka pada hari ini dengan kemurlcaan

yang tidak pernah Dia murka sepertinya sebelumnya dan tidak akan

murlra sepertinya sesudahnya. Dia melaranglu mendekati pohon itu,

tetapi aku melakukan maksiat kepada-Nya. Diriku... diriku...

dirilat.... Pergilah knlian kepada selainku, pergilah kepada Nuh'.

Mereka datang kepada Nuh dan berkata, 'Wahai Nuh, engkau adalah

Rasul yang pertama diutus kepada penduduk bumi, Allah telah

menamaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur, mintalah syafaat

untuk lrnmi dari Tuhanmu- Tidakkah engkau melihat apa yang kami

berada padanya?' Dia berkata, 'Sesungguhnya Tuhanku azza wajalla

telah murka hari ini dengan kemurkaan yang Dia tidak pernah murka

sepertinya sebelumnya, dan tidak akan murka sepertinya sesudahnya,

aku memiliki satu doa yang aht gunakan untuk membinasakan

lraumku, dirifu... diriku... diriku.... Pergilah knlian kepada selainku.

Pergilah kepada lbrahim'. Mereka datang kepada lbrahim dan

berkata, 'Wahai lbrahim, engkau adalah Nabi Allah dan keknsih-Nya

di antara penduduk bumi, mintalah syafaat untuk lcami dari Tuhanmu,
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tidakkah engkau melihat apa yang kami berada padanya?' Dia

berkata, 'sesungguhnya Tuhanku telah murka hari ini dengan

kemurkan yang Dia tidak murka sepertinya sebelumnya dan tidak

akan murka sepertinyo sesudahnya, aku telah berdusto dengan tiga

kedustaan -Abu Hayyan menyebutkannya dalam hadits- diriku...

dirilat... diriku... Pergilah kamu kepada selainku. Pergilah kamu

kepada Musa'. Mereka datang kepada Musa dan berkata, 'Wahai

Musa, engkau adalah Rasul Allah, Allah telah melebihkanmu atas

manusia dengan Risalah-Nya dan berbicara langsung kepadamu,

mintalah syafoat untuk kami dari Tuhanmu. Tidakkah engkau melihot

apa yang kami berada padanya?' Dia berkata, 'Sesungguhnya

Tuhonlu telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah

Dia murka sepertinya sebelumnya dan tidak akan murka sepertinya

sesudahnya. Aku telah membunuh jiwa yang alat tidak diperintahkan

untuk membunuhnya. Dirilat... diriku... diriku... Pergilah kalian

kepada selainku. Pergilah kepada Isa'. Mereka datang kepada Isa

dan berkata, 'lYahai Isa, engkau Rasul Allah, dan (yang diciptakan

dengan) kalimarNya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, serta

(dengan tiupan) ruh dari-Nya. Engkau berbicara dengan manusia

saat dalam buaian dan masih bayi. Mintalah syafaat untuk kami.

Tidaklrah engkau melihat apa yang knmi berada padanya? Isa

berkata, 'Sesungguhnya Tuhanlu telah murka hari ini dengan

kemurkaan yang tidak pernah Dia murka sepertinya sebelumnya dan

tidak qlun murka sepertinya sesudahnya -dan tidak menyebutkan

dosanya- dinlat... dirilat... diriku... Pergilah kepada selainku.

Pergilah kepada Muhammad'. Mereka datang kepada Muhammad

dan berkata, 'Wahai Muhammad, engknu Rasul Allah, penutup para
Nabi, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang

kemudian, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah

engknu melihat apa yang kami alami?' Aku pun berangkat lalu datang

ke bawah Arsy. Alcu bersujud kepada Tuhanht azza wajalla.

Kemudian Allah membukakan atasku daripada puji-pujiannya dan

kebagusan sanjungan atas-Nya. Allah belum pernah membukakannya
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kepada seseorang sebelumku. Lalu dikatakan, 'Wnhai Muhammad,

angkntlah kepalamu dttn mintalah niscaya akan diheri, berilah

syafaat niscaya akan bernrunfaat'. Aku mengrngkat kepalaku dan

berkata, 'Umatku ya Rabb, umatlu ya Rabb'. l")ikataknn, 'Wahai

Muhammad, masul*an daripada umat,nu yong tidak ada hisab atas

merelrn dari pintu yang kanan di antara pintu-pintu Surga, dan

merelra adalah sekutu-sekutu manusia pada pintu-pintu lainnya.

Kemudian beliau bersabda, 'Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya,

sesungguhnya lebar pintu-pintu surga itu adolah seperti Maklah dan

Himyar, atau sebagaimana jarakantara Makkah dan Bushraa'."

Keteranean Hadits:

(Bab "(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa

bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang
banyak bersyuhtr"./. Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah
tentang syafaat dari jalur Abu Zur'ah bin Amr, yang akan dijelaskan
pada pembatrasan tentang kelembutan hati. Imam Bukhari
menyebutkannya di tempat ini, karena ada kalimat, "Mereka berkata,
'Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama kepada penduduk bumi,

dan Allah telah menamaimu hamba yang banyak bersyukur."
Pembahasan tentang keadaannya sebagai rasul pertama telah

dijelaskan pada pembahasan tentang tayammum. Adapun kalimat
yang digunakan ketika menyebut Ibrahim, "sungguh aku telah

berdusta tiga kedustaan -Abu Halyan menyebutkannya dalam hadits-

diriku...", mengisyaratkan bahwa para periwayat selain Abu Hayyan

telatr menyebutkannya secara ringkas. Abu Hayyan-lah yang

meriwayatkan tentang hal itu dari Abu Zur'ah, sebagaimana yang

telah dijelaskan pada pembatrasan tentang cerita para nabi. Kemudian
dalam hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengklaim

bahwa kata ganti pada kalim at, t3:i1J tL* O€ 'a!l lSesunggahnya ia

adalah hamba yang banyak bersyuhr) adalah Musa AS.
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Ibnu Hibban menshahihkan dari hadits Salman Al Farisi, L'i ot?

fr';3 f.t-p $5 ,itt 1t^i',1\1'e til, (Sesungguhnya Nuh apabila

makan atau memakai pakaian dia memuji Allah, maka dia dinamai

hamba yang banyak bersyukur). Riwayat ini memiliki pendukung

yang dikutip Ibnu Mardawaih dari hadits Mu'adz bin Anas, dan satu

lagi dari Abu Fathimah.

Adapun kalimat "yanfudzuhumul bashaf', jika dibaca

'yanfudzuhum' maka artinya pandangan menembus mereka.

Sedangkan jika dibaca 'yunfidzuhum' maka artinya pandangan

meliputi mereka. Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Para ahli hadits

membacanya' yunfi dzuhum' padahal yang benar adalah' yunfi duhum',

dan maknanya pandangan sampai kepada yang awal dan yang terakhir

daripada mereka." Namun, hal itu dijawab bahwa makna 'pandangan

meliputi mereka' adalah tampak oleh yang melihat tanpa ada yang

terhalang, karena tempat itu sangat datar. Maka tidak ada sesuatu yang

menghalangi orang yang melihat. Pandangan ini lebih utama dari pada

pendapat Abu Ubaidah bahwa maknanya adalah, f';t n # et"
(Datang kepada merekn pandangan Ar-Rahman), karena penglihatan

Allah akan meliputi mereka semua dalam segala keadaan, baik tempat

itu datar atau tidak. Dikatakan, "nafadzahul bashar", artinya

pandangan sampai kepadanya dan melewatinya. Makna dasar kata an-

nafaadz adalah melewati dan terlepas dari sesuatu. Dari sini diambil

perkataan "nafadza as-sahm" (anak panah menembus), yakni anak

panah itu menembus sasaran dan keluar darinya.
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t lv';-'s *\, & dtr;,b\t or?;-i o-ri *
,L';'oi'k lA oK ,t',#.';.t" ;V .t{u ,,;Tqs, ;'tti ;'

t'
.,:T1t *-

6. Firman Allah, t:ti'i3:1t: $r:

'oDan Kami berikan Zabur (kepado) Daud."

(Qs. Banii Israa'iil [17]:55)

4713. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Diringankan atas Daud Al Qur'an. Beliau memerintahkan hewan

tunggangannya untuk disiapkan. Lalu beliau biasa membaca sebelum

selesai penyiapan itu",yahti Al Qur'an.

Keterangan:

(Bab Firman Allah "Dan Kami berikan Zabur [kepadal Daud).
Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, o'Diringankan atas

Daud Al Qur'an". Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan,'qira'ah', dan

yang dimaksud dengan Al Qur'an adalah bentuk mashdar (infinitif)
dari kata qiraa'ah (membaca), bukan Al Qur'an yang kita kenal untuk
umat ini. Pembahasan masalah ini secara detail telatr dipaparkan pada

biografi Daud AS pada pembahasan tentang cerita para Nabi.
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7. Firman Allah, "jat 'u'::"s o 6Jil x y :i ',u ';,,v-3 aiit r ,L\t g
lr";l')&

"Katakanlah, "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan)

selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk

menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula

memindahkannya." (Qs. Banii Israa'iil [17]: 56)

4714. Dari lbrahim, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, 'jalan

kepada Tuhan mereka', dia berkata, "Orang-orang dari kalangan

manusia menyembah orang-orang dari kalangan Jin. Kemudian jin

masuk Islam sementara mereka itu tetap berpegang pada agama

mereka." Al Asyja'i menambahkan dari Sufyan, dari Al A'masy,

"Katakanlah, 'Panggillah merekn yang kamu anggap'."

Keterangan:

(Bab katakanlah, "Panggillah mereka yang kamu anggap

fsebagai sembahanJ selain-Nya'). Demikian yang tercantum dalam

Riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip hingga firman-Nya,

"memindahkannya". Imam Bukhari mengutip hadits di bab ini dari

Amr bin Ali, dari Yahya, dari Suffan, dari Sulaiman bin Ibrahim, dari

Ibratrim, dari Abu Ma'mar, dari Abdu[ah. Yang dimaksud adalah

Yahya Al Qaththan, Suffan Ats-Tsauri, Sulaiman Al A'masy, Ibrahim

An-Nakha'i, Abu Ma'mar Abdullah Al Azdi, dan Abdullah Ibnu

Mas'ud.
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'4ti us'Jwii {ajr g jlyt *V (Dari Abduilah, jatan

kepada Tuhan mereka', dia berkata, "Orang-orang..."). Dalam
Riwayat An-Nasa'i melalui jalur ini, dari Abdullah, tentang firman-
Nya, U,jt A, jlo*- oiU1,-$t q:i (Adapun yang mereka seru

itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka), dia berkata,
"Orang-orang...." Maksud'wasilah' adalah taqarrub (mendekatkan
diri) sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari

Qatadah. Sementara Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur lain dari

Qatadah dan dari jalur Ibnu Abbas.

ff--rlp|*$ ,At'Jil,it (Jin masuk Islam dan mereka itu

tetap berpegang pada agama mereka). yakni manusia yang biasa
menyembah jin tetap saja menyernbah jin, sementara jin yang mereka
sembah tidak ridha dengan hal itu, karena mereka telah masuk Islam.
Para jin inilah yang kini mencari wasilah (aran mendekatkan diri)
kepada Tuhan mereka. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari
Ibnu Mas'ud disertai tambahan, oi:;,U- 1'&l'rl4;- t ;tii ;-it.r")'i
ff)J'y,(dan orang-orang yang biasa menyembah para jin itu tidak

menyadari bahwa mereka telah masuk Islam). Inilah yang menjadi
pegangan dalam penafsiran ayat. Adapun keterangan yang dinukil
Ath-Thabari melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, U.$ o,e

e#Up, i' a,{ i ,oit:t 4,t'e ,svi-e5. .,j,t',y W o\l#-q_r,lr
'lJlr 

&ooilah-kabilah Arab menyembah sekelompok Malaikat yang

disebut sebagai Jin. Mereka mengataknn, "Mereke, itu adalah anak-
anak perempuan Allah", maka turunlah ayat ini). Jika hal ini akurat,
maka dipahami batrwa ia turun untuk dua kelompok ini sekaligus.
Adapun jika tidak maka redaksi ayat menunjukkan batrwa mereka
sebelum Islam ridha dengan persembahan tersebut. sementara ini
bukanlah sifat Malaikat. Dalam Riwayat said bin Manshur dari Ibnu
Mas'ud dalam hadits ini disebutkan, irlti-r \t e# fuaka Ailah

mencela mereka karena hal itu). Dernikian juga riwayat yang dinukil
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dari jalur lain yang lemah dari Ibnu Abbas, bahwa yang dia maksud

adalah mereka yang menyembah malaikat, Al Masih, dan Uzair.

Catatan

Ibnu ArTin menganggap musykil kalimat "orong-orang dari
kalangan Jin",karena 'orang' adalah lawan jin. Hal ini dijawab bahwa

hal ini didasarkan kepada pernyataan, "Ia bisa disebut 'orang' jika

bergerak", atau disebutkan untuk keserasian kalimat, dimana

dikatakan; orang-orang dari kalangan manusia dan orang-orang dari

kalangan jin. Menurut saya, mereka yang mempersoalkan masalatr ini
adalah mengherankan.

!;*1r $ @t Asyja'i menambahkan). Dia adalah Ubaidillah bin

Ubaidirrahman.

'"J,-.11u- r ryl\t#;31' '* 06$ (Dari Sttfyan, dari At

A'masy, "Kotakonlah, 'Panggillah mereka yang kamu anggap").
Hadits ini diriwayatkan dengan sanad-nya dan di bagian awalnya

ditambahkan awal ayat yang sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan

dari Al Aufi dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,'#3 o1$ tf\ $
(Katal<anlah, "Panggillah merelu yang kamu anggap") dia berkata,

"Orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah malaikat dan

merekalah yang kami panggrl."

8. Firman Alrah, +"j, g jlotlil ofU u$ {sf
sorang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan

hepada Tuhan mereha.n (Qs. Banii Israa'iil U7l:57)

€" i\oliiaiucr-*rr> *!r r+ G ';3bt e; lt *"*
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.tr{L:$ usi&"it o i"6 oG :)s

4715. Dari Abdullah RA tentang ayat, 'Mereka yang kamu seru

itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka ', dia berkata,

"Orang-orang dari kalangan jin disembah lalu mereka masuk Islam."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Merekn yang kamu sent itu, mereka sendiri

mencari jalan kepada Tuhan mereka'). Disebutkan hadits yang telah

dikutip melalui jalur lain dari Al A'masy secara ringkas. Objek kata

menyeru dalam kalimat ini tidak disebutkan secara redaksional, yang

seharusnya adalah "Sesembahan yang diseru itu, mereka sendiri

mencari jalan kepada Tuhan mereka".

Ibnu Abbas membacanya "tad'uun" (kalian seru) atas dasar

bahwa pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang kafir, dan ini
cukup jelas. Adapun makna kalimat, "ayyuhum aqrab" (siapa di
antara mereka yang lebih dekat), adalah mereka mencari siapa yang

lebih dekat di antara mereka kepada Tuhannya. Abu Al Baqa' berkata,

"Ia adalah subjek, sedangkan predikatnya adalah kata aqrab (lebih

dekat), dan ia adalah pertanyaan yang berada pada posisi nashab

(posisi dimana akhir suatu kata diberi baisfathah), daikatayad'uun.
Mungkin juga maknanya adalah, 'orang-orffig yffig', sebagai ganti

kata ganti pada kata, 'yad'uun'. " Seakan-akan dia berpendapat bahwa

pelaku pada kata ke{a "yad'uun" (mereka menyeru) dan kata
"yabtaghuun " (mereka mencari) adalah sama.

(aL/rr



9. Firman Atlah, ,-,,il,{'ff 3J6Jf 6jr qlr ** gt

"Dan Kami mo* *eoioai*an mimpi yang telah Kami perlihatkan

kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia."
(Qs. Banii Israa'iil [17]: 60)

*t'Ji-,Wrl e qS', .-a iL)/

:Jv gl',;)t e$1J.uJli;&)ry1
oc

4716. Dari Ibnu Abbas RA, 'Dan tidaklah Kami menjadikan

mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu melainkan fitnah bagi

manusia ', dia berkata, "la adalah penglihatan mata yang diperlihatkan

kepada Rasulullah pada malam beliau diperjalankan (isra'). 'Dan

pohon yang terlalorut dalam Al Qur'an', dia berkata, "Pohon

Zaqqum."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan tidaklah Kami menjadikan mimpi yang

Kami perlihatkan kepadamu melainkan f,tnah bagi manusia). Kata

"bab" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

P,€ri .g *i{p h' e }' Jii:wli f c-i:te g" adatah

penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam

beliau diperjalankan fisray). Tidak ada keterangan tegas tentang apa

yang diperlihatkan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Malik,
dia berkata, "Ia adalah apa yang diperlihatkan kepada beliau dalam

perjalanannya ke Baitul Maqdis." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya

f
Ju

t$:)l
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telah menjelaskan hal itu ketika membicarakan hadits tentang isra

dalam kitab ini.

,-r€-i'74 4.tl (Diperlihatkan pada malam beliau

diperjalankan [isra|. Sa'id bin Manshur menanrbahkan dari Suffan
di akhir hadits, f t;i:|A @ufan penglihatan saat tidur [mimpi]).

Adapun kalimat, ,-'r|;i z4 @alam beliau diperjalankan), telah

disebutkan padanya perkatan lain. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Diperlihatkan bahwasanya

beliau masuk Makkah bersama satrabat-satrabatnya. Ketika orang-

orang musyrik menghalanginya masuk Makkah, maka sebagian

manusia ditimpa fitnah karena hal itu." Lalu disebutkan lagi perkataan

lain yang diriwayatkan Ibnu Mardawiah dari hadits Al Husain bin Ali,
yang dinisbatkan kepada Nabi, ti gg o\!:A-rai g'og lri ;l
i-,ir 9,ij ',J5, pir- gt'c'E (sesungguhnya diperlihattmn

kepadalru sealwn-akan bani Umayyah saling memperebutkan

mimbarku ini. Maka dikatakan ia adalah dunia yang akan menimpa

mereka. Lalu turunlah ayat ini).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan yang

serupa dari hadits Amr bin Al Ash, dan dari hadits Ali bin Murrah,
serta dari mursal Ibnu Al Musayyab, tetapi sanad-nya lemah. Hal ini
dijadikan dalil bahwa kata'ru yaa' untuk sesuatu yang dilihat dengan

mata pada saat terjaga. Namun, Al Hariri mengingkarinya dan diikuti
oleh selainnya- Mereka mengatakan, "Kata ru'yaa hanya untuk yang

dilihat saat tidur (mimpi). Adapun ketika terjaga, maka disebut ru'yah.
Di antara mereka yang menggunakan kata ru'yaa untuk keadaan

terjaga adalah Al Mutanabbi dalam perkataanya:

;xitb pgjr C ef l€jlt
(memondangmu lebih manis bagi mata daripada memejamkannya).

Penafsiran ini menolak mereka )Nang menganggapnya salatr.
,- t

?--J'jt ?;r-t r-S ifJl i:;rUti (pohon yong rerlabrat dalam At

TaIEULBAAnI- 15r



Qur'an. Dia berkata, "Pohon zaqqum"). Inilah penafsiran yang

shahih. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dari belasan orang di

kalangan tabi'in. Kemudian dia meriwayatkan dari hadits Abdullah

bin Amr bahwa pohon yang terlaknat adalatr Al Hakam bin Abi Al

Ash dan anaknya, tetapi sanad-nya lematr. Az-Zaqqum menurut Abu

Hanifah Ad-Dainuri dalam kitab An-Nabat adalah pohon yang hidup

di daerah dataran rendah, memiliki daun yang kecil dan bulat, tidak

memiliki duri dan rasanya pahit, ia memiliki catraya putih lemah,

terkadang dikelilingi lebah, dan bagian atasnya sangat jelek'

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata, ..orang-orang musyrik berkata,'Muhammad mengabarkan

kepada kami bahwa di neraka ada pohon, dan api memakan pohon,

maka hal itu menjadi fitnatr bagi mereka'." As-Suhaili berkata,

..Zaqqum mengacu kepada polakatafa'uul da1jkata az-zaqm artrnya

pukulan yang keras. Dalam bahasa bani Tamim dikatakan, "Semua

makanan yang dimuntahkan disebut Zaqqw." Ada juga yang

mengatakan ia adalah semua makanan yang berat.

10. Firman AIIah, ttJl5 t:'C ]rirltG'j c:1

,rsesungguhnya shalat subuh itu nsa*si*an (oleh m'aloikat)."

(Qs. Banii Israa'iil tl7l: 78) Mujahid berkata, "shalat Fajar'"

'U ,iC'&t*P il' * dt Jt ';L?nt urr';; c-) *
k$&t ,or', o:lrA:";* .tit t>v ,* grat rY'-P

triir ,i;:; ,f it t .rr:t t>v e ,t*it ak>,,'t P
.gt*itts ;ir ot'j'b1 ;dtiri;)

4717. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

'& ot
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"Keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian adalah (terpaut)

dua puluh lima derajat. Malaikat malam dan malaikat siang

berkumpul pada saat shalat Subuh." Abu Hurairah berkata, "Bacalah

jika kamu mau, waqur'qanal fajr inna qur'aanal fajri kaana

masyhuudan (dan shalat Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu
disaksikan [oleh malaikat])."

Keterangan:

(Firman Allah, "Sesungguhnya Shalat Subuh itu disaksikan

[oleh malaikatJ". Mujahid berkata, "Shalat fajar"). Pernyataan

Mujahid dinukil Ath-Thabari dari Ibnu Abi Najih, disertai tambahan,

"Berkumpul padanya malaikat malam dan malaikat siang." Kemudian
dinukil dari Al Aufi dari Ibnu Abbas sama seperti itu. Imam Bukhari
menyebutkan hadits Abu Hurairah yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang sifat shalat.

u. Firman Allah, ttr,}'i t;rd elj;|ifi-Oi #
"Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang

terpuji." (Qs. Banii Israa'iil $71279)

;1t o1 ,i; Gi:; ?'t *>, -* ,tt q- ,ic'*b u ?''i r
&,"&t D$ t;,oi4,W & {fk,* l,tgt iT ;;:iL;-

?ilt i' n"n- i\Ei ,*i *ht J, Ct ;tbrat',slfr
. ,"'.,

.:-9r-*^Jl

4718. Dari Adam bin Ali, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
Umar RA berkata, "Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan

berlutut. Setiap umat mengikuti nabinya. Mereka mengatakan, 'Wahai
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fulan, berilah syafaat'. Hingga syafaat sampai kepada Nabi SAW.

Maka itulah hari Allah memberikannya maqam mahmuud (kedudukan

yang terpuji)."

t-,', +; h' ** bt J;t oi t4b ?nt *>r;r' # i te ,,
9>,Lst, {r[t g}:-r:.r sy L-,'4;t :J$t *,b i| ; ;S
gijr f4-i; Jt;, ni,J;rt ,|i,r"itj U-ll3i'* ei ,1;t;st

q 
"jf l' *;if t't'.y.t?V-,fw'i*,lofi,o'.

.*t{ri' ,* dt
4719. Dari Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar adzan, 'Ya Allah
Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang didiriknn,

berikanlah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan angkatlah dia ke

tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan', moka akan

mendapatkan syafaatlcu pada hari kiamat"

Diriwayatkan juga oleh Hamzah bin Abdullah dari bapaknya

dari Nabi SAW.

@sg:
(Bab firman Allah, "Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan

kepadamu maqam mahmuud [kedudukan terpujiJ). An-Nasa'i

meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari hadits Hudzaifah, dia

berkata, ',!3-:,(, '.,i|g$ ,ilri"rbi tLtriJitl yri ,-* G'arlt'$n-
,:etlfsUl) ,o:-*'i1i't{3 +r-.6 i €#t ,orSl,J'p[,{-s- G Frtti
at.j ;t;s,;- ttt ,#) i:j,tai '46is 6r$ e I * w,tilili tt
1\:pi tblManusia berkumpul pada satu tempat, yang pertama kali
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dipanggil adalah Muhammad. Beliau berkata, "Aku menjawab dan

menyambut panggilan-Mu, kebaikan semua di tangan-Mu, keburukun

bukan untuk-Mu, yong diberi petunjuk adalah yang Engkau beri

petunjuk, hamba-Mu dan anak dua hamba-Mu, clengatt-Mu dan

kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan

diri dari-Mu kecuali kepada-Mu, lvlaha Suci Engkau dan Maha

Tinggi. " Itulah firman-Nya, "Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

kamu ke tempat yang terpuji)." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al
Hakim. Tidak ada perbedaan atau pertentangan dengan hadits Ibnu

Umar yang disebutkan pada bab di atas, karena perkataan ini seakan-

akan sebagai pembukaan bagi syafaat.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Hilal tentang

maqam mahmuud (tempat yang terpuji) yang disebutkan Allah adalah

Nabi SAW pada hari kiamat berada di antara Al Jabbar dan Jibril,
maka orang-orang pun menjadi iri karena kedudukan tersebut. Para

periwayat hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), tetapi sanad-nya

mursal. Dari Ali bin Al Husain bin Ali disebutkan, "Seorang laki-laki
dari kalangan ahli ilmu mengabarkan kepadaku, Nabi SAW bersabda,

g--l1r |S rztlltt-Jj 6umi akan membentang sebagaimana halnya

kulit). Lalu di dalamnya disebutkan , i3'r1( ,r:'j,6 *fu, ."C U 
'ot'i- i

i5L;,;sr it;;:i Us :'16 ;o\\r *t?i eliq (Kemudian aku diizinkan

untuk memberi syafaat, maka aku berkata, 'lYahai Tuhanku, hamba-

hamba-Mu berada di penjwru bumi'. Beliau pun berkata, 'Maka itulah

tempat yang terpuji ). Para periwayatnya tsiqah (terpercaya) dan

statusnya shahihjika laki-laki yang dimaksud adalah sahabat.

Pada pembahasan tentang zakat disebutkan bahwa yang

dimaksud maqam mahmuud adalah posisi beliau mengambil daun

pintu Surga. Ada juga yang mengatakan, karena diberikan kepadanya

panji al hamd. Lalu sebagian mengatakan, karena beliau duduk di
Arsy seperti diriwayatkan Abd bin Humaid dan selainnya dari

Mujahid. Dikatakan juga, karena beliau sebagai orang yang keempat
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di antara empat orang yang memberi syafaat. Hal ini akan disebutkan

pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

Ismail bin Aban, dari Abu Al Ahwas, dari Adam bin Ali, dari Ibnu

Umar RA. Abu Al Ahwas adalah salam bin Sulaim. Adam bin Ali
adalalr AI Ujali Al Bashri (seorang periwayat yang tsiqah). Dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini. Pada

pembatrasan tentang zakat telah disebutkan dari jalur lain dari Ibnu

Umar. Di dalamnya terdapat penyebutan nama sebagian mereka yang

tidak disebutkan di tempat ini dan hanya disebutkan, "Fulan

menceritakan kepada kami. "

Adapun kata 'jutsan' merupakan bentuk jarnak dari kata

jatswah, sama seperti khutwah dari kata Khuthaa. Ibnu Al Atsir

meriwayatkan dengan katajitsi sebagai bentuk jamak dari kataiaatsin,

artinya orirng yang jongkok. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dari Ibnu Al
Khasyab bahwa yang benar adalah jatstsi, bentuk jarnak dari kata

j atsin, seperti kata ghaazin dan ghazaa.

P, *it' ,,I.r U, ii'zoJult',$ ,P (Hingga syafaat sampai

kepada Nabi SAW). Ditarnbatrkan pada 
- 
riwayat mu'allaq pada

pembalrasan tentang zakat, 6-i;rit '# ,4.'# fteliau memberi

syafaat untuk diputuskan diantara makhluk). Hadits Syafaat ini akan

dijelaskan secara detail pada pembatrasan tentang kelembutan hati.

,-J',* !, *',;.i,* it$ (Hadits ini diriwayatkan iuga oleh

Hamzah bin Abdullah dari bapabtya), yakni Hamzatr bin Abdullatt

bin Umar. Penyebutan tentang mereka yang menukilnya secara

maushul telah dikernukan pada penabatrasan tentang zakat. Kemudian

Imam Bul&ari menyebutkan hadits Jabir tentang doa sesudah adzan

sebagaimana telatr dipaparkan pada bab-bab tentang adzan.
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12. Firman Auah, A;:i oS &8t L1 .19qj' ,l^::'*-:t iE ",)U,,

('Dan katakanlah, uYang benar t"tol, lotoog dan yang bathit tetah
lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti
lenyap." (Qs. Banii Israa'iil tlTl: Sl) yazhaq artinya binasa.

dc
,

Jog

,8)

\t -v 
tdt 

,yt :Ju o,., hr

,#b:- Jt " ,.-li -fV L>vi

6$:) oG ly1t t1 ,;9uir $,

lc z o€))vl
oh #t J?r

). ol o.4!l J..c .sl)
' .e t

-r/. . t. /* rb-t
'6st i-+> :J&) e* e

(q6J Jygt "rss"grtdt
4720. Dari Abdullatr bin Mas,ud RA, dia berkata, ..Nabi SAW

masuk Makkah dan di sekitar Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh
berhala. Beliau pun menusuknya dengan kayu yang ada ditangannya
seraya mengucapkan, "Yang benar telah datang dan yang batil telah
lenyap. sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti
lenyap" ... "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak aknn
memulai dan tidak (pula) akan mengulangi".',

Keteransan:

(Bab Firman Allah, Katakanlah, "yang benar telah datang dan
yang bathil telah lenyap." Yazhaq artinya binasa). Abu ubaidah
berkata, "Firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat g5, ',#tt
osl€'ft"#i (Dan agor melayang nyawa mereka dalam keadaan

k fir), yakni keluar dan mati serta hancur. Dikatakan,,,Zahaqa maa
indalra", artirrya semua yang kamu miliki telah habis/sirna. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Tharhah, dari Ibnu Abbas, 11

6;10€ $$t lSesungguhnya lcebatilan itu pasti binasa)dia berkata,
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"Yakni t ilti (sirna/lenyap)." Dinukil juga dari Sa'id dari Qatadah,

"Zahaqa al baatil artinya kebatilan telah binasa."

&i * ir' o,;" )t J?j',ys (Rasulullah SAW masuk). Dalam

hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim dan An-Nasa'i

bahwa yang demikian terjadi pada peristiwa Fathu Makkah, dan

dibagian awalnya terdapat kisah Fathu Makkah, hingga dikatakan, ,6
,i:Ft lF ?;4*- Wpri!'lr ;!)r.'fr'j*) ,9)urJb ,? lt l'*3
}lqJi ',#)j'6-J 

"* (Rasulullah SAW datang hingga thawaf di

Ka'bah, maka beliu melewati berhala-berhala itu, lalu beliau

menusul*tya dengan busurnya dan berkata, "Kebenaran telah datang

dan kebatilan telah binasa".). hal ini telah dikemukakan pada kisah

Fathu Makkah.

Adapun kalimat, #'fffrA'h 4,'J?: (Di sekitar Ka'bah

ada tiga ratus enam puluh berhala), dinukil kebanyakan periwayat di

tempat ini dengan lafazh 'tsalaatsu' (tiga) bukan 'tsalaatsatu'.

Demikian juga tercantum dalam riwayat Sa'id bin Manshur, tetapi kata

'nushub' (berhala) diganti dengan kata'shanarn'. Namun, yang lebih

tepat adalah membacanya dengan lafazh, 'tsalaatsa ' karena

kedudukannya sebagai tamyiz (penjelas), dan jika dibaca 'tsalaatsu'

niscaya kedudukannya menjadi sifat. Sementara kata tunggal tidak

mungkin menjadi kata sifat untuk kata jamak. Mungkin juga ia
berkedudukan sebagai khabar (predikat) untuk mubtada' (subjek)

yang tidak disebutkan secara redaksional pada posisi sifat. Atau diberi

tanda fot h ah, tetapi ditul i s tanpa a/y'menurut seb agian di al ek.

158 - FATgITL BAARI



13. Firman Allah, g:? ,f WfU":

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh."

(Qs. Banii Israa'iil [7]: 85)

g. i', t:" Ut'a;G,g:lt * | ;ti,i b $* -f ;k
r 'i .€e'.^*1 ,lt,;i-'fi iAi ,,*,'fr)L'3i'n''{--j
'i*( u: e,: ri b til, f sr!, y *fui ,,su ?lt Jj

<>tJgll P,n
4721. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika aku bersama Nabi

SAW di suatu ladang --{an beliau bersandar pada pelepah pohon

kurma- tiba-tiba seorang Yahudi lewat, maka mereka berkata kepada

sebagian yang lain, 'Tanyalah dia tentang ruh'. Sebagian berkata,

'Apa urusan kalian kepadanya?' -dan sebagian berkata jangan sampai

Ibnu Abbas menyampaikan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian
sukai-mereka berkata, 'Tanyalatr dia'. Mereka pun bertanya

kepadanya tentang Ruh. Nabi SAW diam dan tidak menjawab apapun

kepada mereka. Aku mengetatrui batrwa watryu sedang diturunkan
kepadanya. Aku berdiri di tempatku dan ketika wahyu telah turun
beliau berkat4 'Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.

Katakanloh, "Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ht, dan tidaklah kamu

diberi pengetahuan melainkan sedikit."
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Keterangan:

(Bab dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh). Disebutkan

hadits Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud.

"'f 
e (Di ladang). Di tempat ini disebutkan dengan kata harts,

sementara pada pembahasan tentang ilmu disebutkan dari jalur lain

dimana huruf ha' diganti dengan kha', lallu mereka membacanya

kharits atau khirats. Namun, versi pertama lebih tepat.

Imam Muslim meriwayatkan dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud

dengan redaksi, tr ,/ oS (Berada di kebun kurma),lalu dalam

pembahasan tentang ilmu ditambahkan kata f,l+J! (Di Madinah), dan

dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain dari Al A'masy

disebutkan ,r'^ l1t 9'; d @i ladang kaum Anshar). Hal ini

menunjukkan bahwa ayat ini turun ketika di Madinah. At-Tirmidzi
rneriwayatkan dari Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

dia berkata, ,t' 6h ,riui ,S;7 r r.i; i-Li * tttatf ,;#."e:-i U,3

<i,t ri u c:ijt f Eljt * wilti) ,iaiirr .136 t'gru ,9\i)t (orang-

orang Quraisy berkata kepada Yahudi, 'Berilah kami sesuatu yang

kami akan tanyakan pada laki-laki ini'. Mereka berkata, 'Tanyalah ia

tentang Ruh'. Mereka pun bertanya kepadanya, maka Allah

menurunkan, 'Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah,

'Ruh itu termasuk urusan Tuhan-lu'.). Periwayat hadits ini adalah

para periwayat lmam Muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalur lain

dari Ibnu Abbas sama sepertinya.

Dalam hal ini mungkin dilakukan penggabungan bahwa ayat ini

turun lebih dari satu kali. Adapun berdiam pada kali kedua hanya

untuk mengharapkan adanya tambahan penjelasan dalam hal itu. Jika

hal ini diperkenankan, maka dapat dijadikan pegangan. Namun jika

tidak, maka apa yang terdapat dalam kitab Shahih harus lebih

dikedepankan.
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f o)b (Pada pelepah pohon kurma). Kata'asiib. artinya

pelepah yang tidak memiliki daun. Dalam Riwayat Ibnu Hibban

disebutkan,6e-7 iduS @an bersamanya petepah).Ibnu Faris berkata,

"Al 'Asiib pada pohon kurma adalatr seperti qudhbaan (ranting) pada

tumbuhan lainnya."

':*iit".i (Tiba-tiba orang Yahudi lewat). Demikian kata

'Yahudi' disebutkan dengan tanda dhammah sebagai subjek.

Sementara dalam riwayat-riwayat pada pembahasan tentang ilmu,
berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah, dan tauhid, serta

dalam riwayat Imam Muslim disebutkarL ::Ar 'C A'y\1giba-tiba
sekelompok orang-orang Yahudi lewat). Ath-Thabari menukil dari
jalur lain dari Al A'masy, Sfr & $j \t (Tiba+iba kami melewati

orang-orang Yahudi). Perbedaan-perbedaan ini mungkin dipahami

bahwa kedua kelompok itu saling bertemu, sehingga tidak salah jika
dikatakan bahwa masing-masing kelompok melewati kelompok
lainnya.

Kata yahuud adalah kata ma'rifah (kata yang menunjukkan

sesuatu tertentu), tetapi terkadang dimasuki huruf lam (al yahuud) dan

terkadang tidak, lalu mereka menghapus huruf ya' $tahuudg) yang

berfungsi sebagai penisbatan, sehingga mereka membedakan antara

bentuk tunggal dan jamak kata tersebut. Saya tidak menemukan dalam

satupun di antara jalur-jalur riwayat itu tentang penyebutan nama

seorang pun di antara kelompok Yahudi itu.

it e-S;.r:r 6 (Apo urusan kamu kepadanya). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat, yakni dengan kata kerja bentuk lampau, yang

berasal dari kata ar-riib. Dikatakan bahwa raabahu dan araabahu

memiliki makna yang sama. Abu Zaid berkata, "Kata raabahu

digunakan untuk sesuatu yang diketahui adanya keraguan, dan

araabahu digunakan unfuk sesuatu yang diduga adaarrya keraguan."

Abu Dzar dan Al Hamawi menukil dengan kata uraabahu yang
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berasal dari kata ar-ra'b, artinya perbaikan. Dikatakan, raaba bainal

qaum, artinya dia memperbaiki hubungan di antara kaum itu. Namun,

kolerasinya dengan makna ini pada hadits di atas cukup jauh.

Al Khaththabi berkata, "Adapun yang benar adalah ma

arabakum, yang berasal dari kata al arb, xtinya kebutuhan. Hal ini
cukup jelas dari sisi makna sekiranya didukung oleh riwayat. Namun,

saya melihat dalam riwayat Al Mas'udi, dari Al A'masy yang dikutip

Ath-Thabari seperti itu. Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa riwayat Al

Qabisi adalah sama seperti riwayat Al Hamawi, hanya saja disebutkan

dengan kata ra'Wkam, yang berasal dari kata ar-ra'W yang berarti

pendapat.

)-iffi i#i3jf-;-) :|ill )vi lsebagnn mereka berknta:

Jangan sampai dia mengatakan kepada knlian sesuatu yang tidak

kalian sukai). Dalam riwayat pada pembahasan tentang ilmu
disebutkan, ';.-f$k 1*.;-ar*\j"1 (Jangan sampai dia datang

membawa apa yang tidak lcnlian sukai). Sementara pada pembahasan

tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah disebutkan, )
o'-j:-Si J'fSJ1^rJ- Uangan sampai dia memperdengarkan apa yang

tidak kalian sukai). Namun, semua redaksi ini memiliki makna yang

sama.

e1l; $Ui (Mereka berkata, "Tanyalah dia"). Pada pembahasan

tentang tauhid disebutkan,'rfi-i :'&b-;i. JJi gebagian mereka

berkata: Sungguh kami akan bertanya kepadanya). Kata'sungguh'di
sini sebagai pelengkap kata sumpah yang tidak disebutkan secara

tekstual.

9t:;, * liLi (Meretra bertanya kepadanya tentang ruh).Pada

pembalrasan tentang tauhid disebutkan, r; 
,-,ulr 

Uj U,Jui eg ,ytlui
til (Seorang laki-laki di antara merela berdiri dan berkata,

"Wahai Abu Al Qasim, apakah ruh itu? '). Dalam Riwayat Al Aufi
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dari Ibnu Ababs yang dikutip At-Thabari disebutk an, cr-b tli t jui

9\1t (Ueret<a berkata, "Beritahulean kepada kami tentang ruh").

Ibnu At-Tin berkata, "Para ulama berselisih pendapat tentang

maksud ruh yang ditanyakan dalam hadits iri. Pertama, ruh manusia.

Kedua, ruh hewan. Ketiga, Jibril. Keempat, lsa. Kelima, Al Qur'an.
Keenam, Wahyu. Ketujuh, malaikat yang berdiri sendirian dalam satu

Shaf pada hari kiamat. Kedelapan, malaikat yang memiliki sebelas

ribu sayap dan wajah, dan dikatakan malaikat yang memiliki tujuh

puluh ribu lidah, dikatakan juga ia memiliki tujuh puluh ribu wajah

dan setiap wajah memiliki tujuh puluh ribu lidatr, untuk setiap lidah

seribu bahasa, ia bertasbih ke,pada Allah, dan Allah menciptakan bagi

setiap tasbih satu malaikat yang terbang bersama malaikat lain.

Dikatakan juga ia adalah malaikat yang kedua kakinya berada di bumi
paling bawah dan kepalanya berada di tiang Arsy. Kesembilan,

ciptaan seperti anak cucu Adam, mereka memiliki ruh, makan dan

minum. Malaikat dari langit senantiasa turun bersamanya. Dikatakan
batrwa mereka adalah kelompok malaikat yang makan dan minum."
Demikian kutipan pernyataannya secara ringkas disertai tambahan-

tambahan dari perkataan selainnya. Semua itu dikumpulkan dari
perkataan para ahli tafsir tentang makna kata "ruh" yang disebutkan

dalam Al Qur'an, bukan khusus ayat ini. Di antara penyebutan kata

ruh dalam Al Qur'an surah Asy-syuaraa' [26] ayat 193, aii;-Jrt *. Jl
;-+1i (dia dibawa turun oleh Ar-Ruh At Amin [JibrilJ), dan firman-

Nya dalam surah Asy-Syuuraa 142! ayat 52, 'U t :i eill.'tt Uiii't
Vyi lOan demikianlah Kami wahyulran kepadamu wahyu [Al Qur'anJ

dengan perintah Kamfi, dan firman-Nya dalam suratr Al Mu'min [40]
ayat 15, gfl'u 7i? & $ans mengutus Jibril dengan [membawaJ

peintah-Nya), dan firman-Nya dalam suratr Al Mujaadilatr [58] ayat

22, q gitrs:i:: (dan menguatlwn mereka dengan pertolongan dari-

Nya), dmfirman-Nya dalam surah An-Naba' [78] ayat 35, ?-j-{F-
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iJ'L3$it: Lslt @ada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri

bershaf-shafl, dan firman-Nya dalam surah Al Qadr [97] ayat +, Jp
,4I L"tlfl'r-Snir (Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan

malaikat Jibril). Ruh pada ayat pertama adalah Jibril, kedua adalah Al

Qur'an, ketiga adalah wuhyu, dan keempat adalah kekuatan'

Sedangkan kelima dan keenam memiliki kemungkinan Jibril atau

selainnya. Begitu juga kata ruh Allah telah digunakan untuk Isa.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad yang

shohih dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ruh dari Allah dan termasuk

salah satu ciptaan Allah yang dibentuk seperti anak keturunan Adam.

Tidak ada malaikat yang turun melainkan bersamanya satu ruh."

Dinukil dari Ibnu Abbas bahwa dia tidak mau menafsirkan kata "ruh",

yakni tidak mau menetapkan maksud ruh dalam ayat. Al Khaththabi

berkata, "Para ulama telah meriwayaikan beberapa pendapat tentang

maksud "ruh" pada ayat ini. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu

bertanya kepada beliau SAW tentang Jibril. Dikatakan juga bahwa

mereka bertanya tentang Malaikat yang memiliki beberapa lidah.

Namun, kebanyakan ulama mengatakan mereka bertanya tentang ruh

yang berada di dalam jasad yang dengannya jasad menjadi hidup. Para

pakar peneliti berkata, "Mereka bertanya kepadanya tentang proses

perjalanan ruh dalam badan dan penyatuannya. Inilah yang hanya

diketahui oleh Allah."

Menurut Al Qurthubi, yang lebih kuat adalah bahwa mereka

bertanya tentang ruh manusia, karena orang-orang Yahudi tidak

mengakui bahwa Isa adalatr ruh Allah dan mereka telah mengetahui

bahwa Jibril adalah malaikat dan malaikat-malaikat sebagai ruh-ruh.

Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Pendapat yang terpilih bahwa

mereka bertanya tentang ruh yang menjadi sebab kehidupan, dan

sesungguhnya jawaban yang diberikan sangat sesuai dengan t
pertanyaan, karena pertanyaan tentang ruh memiliki beberapa maksud. I
Mungkin yang dimaksud adalatr hakikatnya, yakni apakah ia memiliki 

tr
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ruang atau tidak, dan apakah ia menempati sesuatu yang memiliki
ruang atau tidak, apakah ia bersifat qadiim (azali) atau haadils (baru),

apakah ia tetap ada setelah berpisah dari jasad atau menjadi fana,

apakah hakikat penyiksaan dan pemberian nikmat kepadanya, dan hal-
hal lain yang berkaitan dengannya." Dia melanjutkan, "Tidak ada

dalam pertanyaan itu perkara yang mengkhususkan salah satu makna
ini. Hanya saja yang lebih kuat bahwa mereka bertanya kepadanya

tentang dzatnya dan apakah ruh itu qadim (azali) atau haadils (baru),
dan jawaban menunjukkan bahwa ia adalah sesuatu yang ada, tetapi ia
berbeda tabiat dan komposisi serta penyusunan. Ia adalah satu materi
yang halus dan tidak te{adi kecuali ada yang menjadikan, dan ia
seperti {irman Allah, L3 (jadilaftl. Seakan-akan beliau mengatakan,

"Ruh itu ada dan bersifat haadits atas perintah Allah dan pembentukan
dari-Nya. Ia memiliki pengaruh dalam memberikan kehidupan bagi
jasad. Dalam hal ini tidak berarti tidak adanya pengetahuan tentang
ciri-cirinya yang khusus berarti menafikan eksitensinya." Dia berkata,
"Kemungkinan yang dimaksud kata 'al amr' dalamfirman-Nya, /i'U
is lurusan Tuhanhr) adalah perbuatan, seperti firman-Nya dalam

surah Huud [11] ayat 97, #t OV,;';i 61 @adahal perintah Fir.aun

sekali-kali bukanlah [perintahJ yang benar), yakni perbuatan Fir'aun.
Maka jawabannya bahwa ruh termasuk perbuatan Tuhanku. Adapun
jika pertanyaan itu mengenai apakah ruh itu qadiim (azali) atau
haadits (baru) maka jawabannya adalah baru.

Sampai dia berkata, '?ara ulama salaf menahan diri untuk
membahas perkara-perkara ini. Sementara sebagian orang berlebihan
membahasnya dan pandangan mereka pun menjadi beragam. Sebagian
mengatakan bahwa ruh adalah nafas yang masuk dan keluar. Sebagian
berkata, "Ia adalah kehidupan." Dikatakan juga ia adalah jisim yang
lembut diseluruh badan. Ada pula yang mengatakan ia adalah darah.
Bahkan ada yang mengatakan ia adalah aradh (lawan jisim). Konon
pendapat mengenai hal ini mencapai seratus pendapat.

--
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Ibnu Mandah menukil dari sebagian ahli kalam batrwa setiap

nabi memiliki lima ruh, setiap mukmin memiliki tiga ruh, dan setiap

yang hidup memiliki satu ruh. Dia berkata, "Terkadang ruh digunakan

dalam arti jiwa, dan demikian juga sebaliknya. Sebagaimana ruh

digunakan dengan kata qalb (hati) dan sebaliknya. Terkadang ruh

digunakan dengan arti kehidupan hingga digunakan pada hal-hal yang

tidak berakal dan sampai benda mati dalam konteks majaz. As-Suhaili

berkata, "Bukti adanya perbedaan antara ruh dan jiwa adalah firman

Allah dalam surah Al Hijr [5] ayat 29, '\r+\:)',H *i|ci,iL'l,t-; $$

(Maka apabila Alar telah menyempurnalan kejadiannya, dan telah

meniupkan ke dalamnya ruh [ciptaanJKu), dan firman Allah dalam

surah Al Maa'idah t5l ayat I t6, |!i-;J 6 Pi li ,.lup6'lti
(Engkau mengetahui apa yang ada dalam dirifu dan aht tidak

mengetahui apa yang ada dalam diri Engkau), karena tidak

dibenarkan memposisikan salah satunya pada tempat yang lainnya.

Sekiranya bukan karena perbedaannya, nicaya hal itu diperbolehkan.

menjawab kepada mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan lafazh tunggal, sementara pada pembahasan tentang ilmu

disebutkan , 'r-7i, u:ii,;;i, 
'b 

rk{l@ lueltau berdiri dengan

bersandar pada pelepah pohon lrurma don alu berada di

belakangnya).

4t ,?y-'rfi'CJi (Alat mengetahui bahwasanya diwahyukan

t rprarryol. Pada pembahasan tentang tauhid disebutkan , ',;j'djihi

#t e';- 6ht menduga bahwa wahyt sedang diturunkan kepadanya).

Pada pembatrasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan

Sunnalr disebutkan, j1l.r?'1--irf tjii (Afu berkata, "sesungguhnya

wahyu ditunrnkan kepadanya.'). Namun, kalimat-kalimat ini memiliki

maloa yang saling berdekatan. Penggunaan kata ilmu dengan ani

zhann (dugaan) adalah hal yang masyhur. Demikim juga penggunaan
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kata qaul (perkataan) terhadap sesuatu yang terbetik dalam diri.

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari Ibnu Idris dari Al A'masy

disebutkan,lt et;-'ili I'ilit gij',y et ?tit (beliau berdiri dan

menundukkan kepalanya, maka aku mengira bahwasanya wahyu

sedang diturunkan kepadanya).

qr1i'r*) (Aku berdiri di tempatku). Padapembahasan tentang

berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah disebutkan,'a:b'cr76

(Aku pun menjauh darinya), yakni sebagai etika agar beliau tidak

tergangggu dengan keberadaanku.

]J ?;t'Jj tili (Ketika wahyu turun, beliau berkata). Pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada AI Qur'an dan Sunnah

disebutkan,i6 i:5, * ,;, (hingga ketika wahyu telah naik,

maka beliau bersabda). Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan,

,U, ili::*i 6ku berdiri ketika telah disingkapkan).

;, ii';s4 (Jrusan Tuhanku). Al Isma'ili berkata, "Kemungkinan

ia sebagai jawaban bahwa ruh termasuk urusan Allah, dan hanya

Allah yang mengetahuinya, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk
bertanya tentangnya. Ibnu Qayyrm berkata, "Kata amr di sini tidak
bermakna perintah menurut kesepakatan, bahkan maksudnya adalah

perkara yang diperintahkan. Kata amr digunakan untuk sesuatu yang

diperintahkan, sebagaimana penciptaan terhadap makhluk, misalnya

firman Allah dalam surah Huud [l l] ayat l0l, 3l-ij ']i;E ii lwaktu

adzab Tuh anmu dat an g) . Ibnu Baththal berkata,'?engetahuan hakikat
ruh termasuk perkara yang hanya diketahui Allah berdasarkan hadits
ini." Dia berkata pula, "Hikmah sehingga hal itu tidak dijelaskan
adalah untuk menguji makhluk agar mengetahui kelemahan mereka
dalam menyingkap apa )4ang tidak dapat mereka indera, hingga
memaksa mereka untuk mengembalikan pengetahuan akan hal itu
kepada-Nya."
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Al Qurthubi berkata, "Hikmah dalam hal itu adalah

menampakkan kelemahan seseorang, karena jika dia tidak mengetahui

hakikat dirinya sementara eksitensinya dapat dilihat, maka tentu dia

lebih tidak mampu lagi mengetahui hakikat kebenaran (yang tidak

dapat dia lihat)."

Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Raft cenderung menguatkan bahwa

yang dimaksud dengan ruh yang ditanyakan dalam ayat ini adalah

yang tercantum dalam firman-Nya, v'r t<tt'"jr6 L:il, ?*-lt, @ada

hari ruh dan malaikat berdiri bershaf-shafl. Dia berkata, "Ruh-ruh

bani Adam tidak disebutkan dalam Al Qur'an, kecuali dengan kata

nafs (1iwa)." Namun, hal itu tidak menjadi dalil bagi pendapat yang

dia pilih, bahkan yang lebih kuat adalah pandangan pertama. Ath-

Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas -sehubungan

kisatr ini- bahwa mereka berkata, "Bagaimana ruh yang ada dalam

jasad disiksa, sementara ruh dari Allah? Maka turunlah ayat."

Sebagian ulama berkata, "Tidak ada keterangan dalam ayat ini
bahwa Allah tidak menampakkan hakikat ruh kepada Nabi-Nya.

Kemungkinan Allah menampakkan kepadanya dan

memerintahkannya untuk tidak memberitahukan mereka. Mereka juga

mengatakan seperti ini sehubungan dengan kejadian hari kiamat.

Diantara mereka yang berpandangan untuk tidak membahas

masalatr ruh adalah Ustadz Ath-Tha'ifah Abu Al Qasim. Dia berkata

mengenai apa yang dinukil dalam kitab Awarif Al Ma'arif, -setelah

menukil perkatan manusia tentang ruh-, "Adapun yang lebih utama

adalah menahan diri untuk tidak membahas masalah itu (ruh) dan

bersikap sesuai sikap Nabi SAW." Kemudian dinukil dari Al Junaid

bahwa dia berkata, "Ruh hanya diketahui Allah, dan tidak ada seorang

pun di antara ciptaan-Nya yang mengetahuinya. Maka tidak boleh

mendefinisikannya melebihi keterangan yang ada." hilah yang

menjadi pandangan Ibnu Athiyatr dan sekelompok atrli tafsir.

Kelompok yang menrbatras nrh menjawab bahwa orang-orang
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Yahudi bertanya tentangnya untuk membuktikan kelemahan dan
mempersulit orang yang ditanya, sebab ruh digunakan dalam berbagai

makna, maka mereka menyembunykan maksud sebenarnya dan
menunggu jawaban. Jika jawaban yang diberikan adalah salah satu
maknanya, maka mereka akan mengatakan bahwa bukan ini yang
dimaksud, lalu Allah menolak tipu muslihat mereka. Beliau SAW
memberi jawaban kepada mereka secara garis besar sesuai pertanyaan

mereka yang global.

As-Sahrawardi berkata dalam kitab Al ,Awartf, ,,Mungkin

mereka yang membahasnya secara mendalam melakukan penakwilan
bukan penafsiran, sebab penafsiran itu hanya dibolehkan melalui
penukilan. Adapun cara penakwilan telah memberikan ruang yang
luas untuk akal. Maksud takwil adalah menyebutkan satu-satunya
cakupan suatu kalimat tanpa memastikan bahwa itu yang dimaksud.
Dari sinilah lahirnya pendapat ini." Dia juga berkata, 'Makna zhahir
ayat menjelaskan larangan memperbincangkan ruh, karena ayat itu
ditutup dengan firman-Nya,W rir+' 'e g.ti 62 @an tidaklah

kalian diberi ilmu melainkan sedikit), ya?,ni jadikanlah hukum ruh
termasuk di antara perkara yang tidak diberikan kepada kalian, maka
janganlah bertanya tentangnya karena sesungguhnya ia termasuk
perkara yang dirahasiakan." Dikatakan, maksud firman-Nya , ,1, ii b
(termasuk urusan Tuhanku), adalah keberadaan ruh dari alam sumber

urusan yaitu alam malakut, bukan alam penciptaan, yaitu alam ghaib
dan yang nampak.

Al Junaid dan orang yang sependapat dengannya serta
sekelompok ulama Sufi menyelisihi hal ini. Mereka banyak berbicara
tentang ruh. Bahkan sebagian mereka menegaskan mengetahui
hakikatnya dan mencela siapa yang tidak membatrasnya.

Ibnu Mandah menukil dalam kitab Ar-Ruh karyanya dari
Muhammad bin Nashr Al Marwazi bahwa meski hukum-hukum
senantiasa berbeda sejak zaman satrabat hingga zaman para ahli Fikih
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di berbagai negeri, tetapi dinukil ijma (konsensus) bahwa ruh adalah

sesuatu yang diciptakan. Adapun pemyataan bahwa ruh itu adalah

qadim (azali\ hanyalah perkataan sebagian kelompok Syiah Rafidhah

dan ahli Sufi yang ekstrim. Kemudian terjadi perbedaan apakah ia

menjadi fana ketika alam ini binasa sebelum hari kebangkitan, atau ia

tetap abadi? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Dalam kitab tafsir dikatakan, hikmah pertanyaan orang Yahudi

tentang ruh adalah karena mereka mendapati dalam kitab Taurat

bahwa ruh bani Adam hanya diketahui Allah. Oleh karena itu mereka

berkata, "Kita bertanya kepadanya, jika dia menafsirkannya maka ia

adalah seorang nabi." Inilah makna perkataan mereka, "Jangan sampai

dia mendatangkan sesuatu yang kalian tidak sukai." Ath-Thabari

meriwayatkan dari Mughirah, dari Ibrahim tentang kisah ini, "Maka

turunlah ayat, lalu mereka berkata, 'Demikian yang kami dapatkan

pada kami'." Para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya) hanya

saja nama Alqamah tidak disebutkan dalam sanad-nya.

?: - ., ,
r*t' C r;i,-Si 61 @an tidaklah kamu diberikan daripada ilmu).

Oemitcian dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini, dan demikian
ju-ea yang dinukil periwayat lainnya pada pembahasan tentang

berpegang teguh kepada A1 Qur'an dan Sunnah. Sementara selain Al
Kasymihani menyebutkan di tempat ini dengan redaksi, t-.-jsi 61 @an

tidaklah mereka diberi). Demikian juga yang mereka sebutkan dalam

pembahasan tentang ilmu dengan tambahan, ei*tS lk ;:;r1t SG @t

A'mas1' berkata, "Demikianlah bacaan kami"). Imam Muslim

menjelaskan perbedaan para periwayat dalam menukil dari Al A'masy

tentang itu, sebagaimana yang masyhur dari Al A'masy, yakni dengan

redaksi, t;1it-4 (dan tidaklah mereka diberi). Namun, tidak ada

halangan jika dia menyebutkannya berdasarkan qira'ah orang lain.

Adapun menurut qira'ah Jumhur adalah, 'i4.rl rj'1 @an tidaklah

kalign diberi). Mayoritas menyatakan bahwa pembicaraan itu
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ditujukan kepada orang-orang yahudi. Dengan demikian, kedua
qira'ah tersebut memiliki kesamaan. Benar, ia mencakup semua ilmu
makhluk jika dinisbatkan kepada ilmu Allah.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang telah saya sitir diawal bab
disebutkan, irlJr g:i t;: ,orjjSr t:;i W tqi ij$ 6W A'r'gli'oi

G) 9U*.g.ritrlt,'.,v! og i ,y > .r;" ti! t?'€)i'ri (Ketika orans-

orang Yahudi mendengarnya mereka berkata, "Kami telah diberi ilmu
yang banyak, yaitu Taurat, dan barangsiapa diberi Taurat niscaya dia
diberi kebaikan yang banyak, maka turunlah ayat, ,,Katakanlah,

'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat
Tuhanlru 1/. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Xl{ \t ftecaatf sedikit).Ia adalah pengecualian ilmu, yakni

kecuali ilmu yang sedikit. Namun, mungkin juga sebagai pengecualian
pemberian, yakni kecuali pemberian yang sedikit. Atau pengecualian
kata ganti orang yang diajak berbicara atau orang ketiga sesuai versi
kedua qiro'ah, yakni kecuali sedikit di antara mereka atau di antara
kalian.

Pelaiaran yane Daoat Diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga selain
yang telah disebutkan, yaitu:

l. Boleh bertanya kepada orang alim pada saat dia berjalan atau
berdiri, sekiranya hal itu tidak memberatkannya.

2. Adab para satrabat terhadap Nabi SAW.

3. Mengamalkan apa yang lebih dominan dalam dugaan.

4. Tidak memberikan jawaban berdasarkan ijtihad bagi mereka
yang mengharapkan adanya nash dalam hal itu.

5. sebagian ilmu pengetahuan hanya Allah )xang mengetatruinya.
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6. Kata al amr disebutkan bukan untuk meminta adanya

pelaksanaan.

14. Firman Allah, qrqeJ li.i'dJ- '4'W li

"Dan janganloh kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan

j an ganl ah pula meren dah kan nYa."

(Qs. Banii Israa'iil [17]: 110)

13'4, '*; -# $s> ;a # et#?nr'**, fG qt f
'^-?* # *j *i\t ,,u xt Jir:*;t; @.$r;i
tr, ;; Hr '0.*, tiyi ,9rir.,tr* t, *.c.J,\ J:"' t:1 ,:ts

{*) t'ht * ejr hr Jui ,y.io ,'t'i'ii ,'t o1"1)t

11;.rrijr 5fi oi;r":t'#'*rt*'6f ei,h; -#\)
,

.()tj 4.5 #e'i> ';:#*,*t bi e <W.i;;iai

4722.Dari Ibnu obi". RA tentang firman Allah to'do, 'Drn

jangan engl<au mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan

pula merendahkannya'. Dia berkata, "Ayat ini turun dan Rasulullah

SAW masih bersembunyt di Makkah. Apabila shalat bersama para

sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya dalam membaca Al Qur'an,

maka jika orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencela Al

Qur'an, yang menurunkan, dan yang membawanya' Maka Allah

berfirman kepada Nabi-Nya SAW, 'Dan janganlah engkau

mengeraskan suaramu dalam shalatamu', yakni bacaanmu, sehingga

orang-orang musyrik mendengar dan mencela Al Qur'an, 'dan jangan

merendahkannya', dari para sahabatmu sehingga kamu tidak dapat

meniperdengarkannya kepada mereka, 'dan carilah jalan tengah di
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antara kedua itu'-"

.oGlir eu; S;f :uu,& il' €n a"*.c *
4723. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ayat itu diturunkan

berkenaan dengan doa."

Keteransan:

(Bab "Dan janganlah kamu mengeraskan shalatmu dan jangan
merendahkannya-"). Kata "bab" tidak te,rcanfum dalam riwayat selain

Abu Dzar. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Ya'qub bin Ibrahim, dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas. Ya'qub bin Ibratrim adalah Ad-Dauraqi. pada

sanad ini disebutkan, "Abu Bisyr mengabarkan kepada kami",
sem€ntara pada riwayat Abu Dzar disebutkan, "Abu Bisyr
menceritakan kepada kami." Dia adalah la'far bin Abi Wahsyiah. Al
Karmani menyebutkan batrwa dalam naskahnya tercantum nama
"Yunus" sebagai ganti "Abu Bisyr", tapi ini adalah kesalahan dalam
penyalinan naskatr. Al Farabri berkata, "Muhammad bin Ayyasy
mengabarkan kepada kami, dia berkata; Muhammad bin Ismail Al
Bukhari tidak meriwayatkan dalam kitab ini dari hadits Husyaim
kecuali apa yang ditegaskan kepadanya bahwa ia diberitahu secara

langsung." Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa yang dimaksud adalah

dalam hadits-hadits pokok. Adapun peiryebab hal itu adalah karena

Husyaim yang dimaksud adalah seorimg mudallis (periwayat yang
suka menyamarkan riwayat) dari segi sanad.

g* ,f.t * (Dari lbnu Abbas). Demikian Husyaim menukil

dengan sanad yang maushul, dan dinukil juga secara mursal oleh
Syu'bah sebagaimana dikutip At-Tirmidzi dari jalur Ath-Thayalisi,
dari Syr'batr dan Husfim secina terpisah.
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'^3;)ytj]iJ. 
*t * Xr' ,,!.e lt lr,ti|11 6ayot ini turun dan

Rasulullah SAW bersembunyi di Mak:knh). Maksudnya, pada awal

masa Islam.

gTPu: '^ft ei (Beliau mengeraskan suaranya dalam membaca

Al-Qur'an). Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur lain dari Ibnu Abbas

disebutkan, i\iU tE.zJt'4i,-J,;b yr*ir}. til ot<i gika betiau

shalat mengimami para sahabatnya dan memperdengarkannya

kepada orang-orang musyrik, maka mereka pun mengganggunya).

Riwayat di bab ini menafsirkan bentuk gangguan tersebut, yaitu ryl-"
i,ijr (mereka mencela Al Qur'an). Ath-Thabari menukil juga dari

jalur lain, dari Sa'id bin Jubair, '"1i;*l q: ,gF'*; f ,ij rj6i

(Mereka berknta kepadanya, "Jangan engkau mengeraskan

bacaanmu sehingga menyakiti sesembahan knmi, dan kami pun

mencaci maki sesembahanmu".).Daijalur Daud bin Al Husain dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan ,'* ti1'J) *v it, 4* ,pr ,tG
'#i1ui"'o; i;rJ;- l't*'6ait ril 'i.t;bi'e o:F ,Ia" it giiu,
UV UrtT (Apabila Nabi SAll mengeraskan bacaan Al Qur'an disaat

shalat, maka para sahabatnya berpencar darinya, dan jikn beliau

merendahkan suaranya niscaya orong yang ingin mendengar

bacaannya tidak dapat mendengarnya, maka turunlah ayat ini).

'*i;ri'r'€i A$b;'#rr li (Dan iangan mengeraskon suaramu

dalam shalatmu, yakni bacaonmu). Dalam riwayat Ath-Thabari

disebutkan,'firman-Ny4'Jangan engknu mengeraslan suaramu

dalam shalatmu', yalari jangan engkau meninggikan suiramu ketika

membaca Al Qur'an, sehingga omng-ofiIng musyrik dan mereka

mendengar dan menyrakitimv, 'dan jangan merendahkannya', yakni
jangan merendatrkan suaramu hingga tidak didengar kedua telingamu,

'dan carilahjalan di antara keduanya',Fmi jalurtengatr.

Hadits kedua di bab ini dinukil dari Thalq bin Ghannam, dari
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Za'idah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Thalq bin Ghannam

adalah An-Nakha'i, termasuk guru senior Imam Bukhari. Riwayat

darinya dalam kitab ini sangat sedikit. Adapun gurunya (Za'idah)

adalah lbnu Qudamah.

z$.C * (Dari Aisyah). Riwayat ini dinukil juga oleh Ats-Tsauri

bin Hisyam, sementara Said bin Manshur menukil dengan sanad yang

mursal, dari Ya'qub bin Abdun-ahim Al Iskandarani, dari Hisyam.

Demikian juga Imam Malik menukilnya secara mursal.

,b!t-Jt e4| JJi 6ya itu diturunkan berkenaan dengan doa).

Demikian dinyatakan secara mutlak oleh Aisyah, dimana cakupannya

lebih luas, baik di dalam maupun di luar shalat. Ath-Thabari dan Ibnu

Khuzaimah, Al Umari, dan Al Hakim meriwayatkannya dari Hafsh

bin Ghiyats, dari Hisyam, dan diberi tambahan, ;i;-Ir u4 @alan

tasyahhud). Kemudian dinukil dari Abdullah bin Syaddad, dia

berkata, r;i3rr litlr ,J,6 ?-,i * it, e',;t'*,il'.,; q.}'g;7i otr

f-iti\61s"orong Arab Badui dari Bani Tamim, apabila Nabi SAW

mengucapkan salam, dia mengatakan, 'Ya Allah, berilah kami rezeki

harta dan anak'.). Ath-Thabari mengunggulkan hadits Ibnu Abbas

dan berkata, "Karena sumbernya lebrh shahii." Kemudian dinukil dari

Atha', dia berkata , ,rbi$t e q\iii e>U, e uf\?'i it (orang-orang

berkata, 'Ayat itu turun berkenaan dengan shalat', dan sebagian

mengatalran, 'Ia berkenaan dengan doa'.) Ibnu Abbas menyebutkan

seperti penakwilan Aisyah. Ath-Thabari meriwayatkannya dari

Asy'ats bin Sawwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Turun berkenaan dengan doa." Lalu dinukil pula dari jalur lain dari
Ibnu Abbas seperti itu. Demikian juga dari jalur Atha', Mujahid, Sa'id,

dan Makhul. An-Nawawi dan selainnya mengukuhkan perkataan Ibnu

Abbas sebagaimana pernyataan Ath-Thabari. Namun, mungkin

keduanya digabungkan bahwa ia turun berkenaan dengan doa di
dalam shalat. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Abu
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Hurairah, dia berkata, r:-;ir 'ry ,b til'&: ff itt *& ii,' jpj og

'l:is y!-tsur'^5? & (Apabila Rasulullah SAW shalat disisi Ka'bah

beliau mengeraskan suaranya dalam berdoa, maka turunlah ayat ini).

Sehubungan dengan ayat ini dinukil juga dari para ahli tafsir

pendapat yang lain. Diantaranya riwayat Said bin Manshur, dari

seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, dia nisbatkan kepada

Nabi sehubungan dengan ayat ini, |{.:ii tri Woi e eE? ei )
t-er. ";a (Jangan kamu mengeraskan suaramu dalam doamu, lalu

kamu menyebutkan dosa-dosamu sehingga engkau dicelo karenanya).

Diantaranya pula riwayat Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas, "Firman-Nya, 'Jangan engkau mengeraskan

suaramu dalam shalatmu', yakni jangan engkau shalat karena ingin

dilihat manusia, dan firman-Nya, jangan engkau merendahkannya',

yakni jangan engkau meninggalkannya karena takut kepada mereka."

Lalu dinukil melalui beberapa jalur dari Al Hasan Al Basri seperti ini.

Ath-Thabari berkata, "Kalau bukan karena kami tidak

memperbolehkan menyelisihi ahli tafsir dalam hal-hal yang datang

dari mereka, maka mungkin yang dimaksud, 'Jangan engkau

mengeraskan suaramu dalam shalatmu'yakni bacaanmu di siang hari,

dan'Jangan engkau merendahkannya', yakni bacaanmu di malam

hari ini adalah penafsiran yang tidak terlalu jauh dari kebenaran.

Sebagian ulama muta'akhirin menetapkan bahwa ini sebagai salah

satu pendapat. Dikatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan

doa, tetapi mansukh (dihapus) oleh firman-Nya dalam surah Al A'raaf

[7] ayat 55,'a ]lilbt.3-3']it;r3bii (Berdoalah kepada Tuhanmu

dengan berendah diri dan suarayang lembut).
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,r. J.r*" AL KAHFr

',SC: .Q3 i;i 4i il os', g; (&fl :"t2t-,, sui
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'(U,;t 
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) a , . C. . O a .

.vttl:1rLLt, .&ti & u:t oi ti> ,e

',^? ,na:r'u L)' (,r.r)'>

:16llr:> .S;it
'i6;;ii,(krt

,ier vlt ,',1G, ,:*ai k[;i lJ:;. ,iqt ,<*]t>

'(Cji) )i*i'(pt;li;) :"r\?:;qt'*t |2fu ,1i*91

(ills, It Ws'\ ,a6 i.t lG .6:r'3i ,,Su;i ,li ,iA, ,:$
l,-../tlzi,rp;tfWJti.Wn

:(<;riT ji h' qH) .*rr G L?'i 'i;t;i'*o
,, t::f :Or71, ,'+d Jtt3 .H ,Sg'a-f, :;* ls, .t;6

.tlil) :1ri1,; ;:tl*U,-

Mujahid berkata, "Taqridhuhum artinya meninggalkan mereka.

wakaana lahuu tsumur (dan ia memiliki hasil), yakni emas dan

perak." Ulama selainnya berkat4 "Benhrk jamak dari kata ats-tsamar.

Baakhi'un artinya membinasakan. Asafan aninya penyesalan. Al Kahf
(goa), yakni lubang di gunung. Ar-Raqiim artinya kitab, marquum

artinya yang tertulis; ia berasal dari kata ar-raqm (tulisan).
Warabathnaa alaa quluubihim (Karni meneguhkan hati mereka),
yakni Kami ilhamkan kesabaran kepada mereka. Laulaa an rabathnaa
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'alaa qalbiha artinya kalau bukan karena kami meneguhkan hatinya.

Syathathan artinya menyimpang. Al Washiid artinya halamar/teras,

bentuk jamaknya washaa'id dan wushud. Dikatakan, "Al Washiid

adalah pintu." Mu'shadah artinya tertutup. Aashadal baab dan

Aushadal baab, artinya menutup pintu. Ba'atsnaahum (kami

membangkitkan mereka), artinya Kami menghidupkan mereka. Azkaa

artinya lebih banyak. Dikatakan, "Afualla artinya menghalalkan."

Dikatakan jlga, "Aktsaru rai'an artinya lebih menyenangkan." Ibnu

Abbas berkata, "Ukulahaa walam tazhlim (buahnya, dan tidak

dizhalimi), yakni tidak dikurangi." Said bin Jubair berkata, "Ar-

Raqiim artinya lembaran/lempengan timah. Dituliskan nama-nama

dan amal-amal mereka kemudian disimpan dalam lemari.

Fadharaballaahu alaa aadzaanihim (Allah menutup telinga-telinga

mereka), artinya mereka tidur." Ulama selainnya berkata, "Alat, ta'il
artinya selamat." Mujahid berkata, "Mau'ilan artinya tempat

berlindung. Laa yastathi'uuna sam'an (mereka tidak mampu

mendengar), artinya tidak bisa berpikir."

Keteransan:

Pada riwayat selain Abu Dzar disebutkan, "Surah Al Kahfi,

b i s mi I I a h iru a fum a an iru a fri im ."
. tt-t o t t o-,

#; :qnl-b1s1 ,"4# )r|j (Mujahid berkata, "Taqridhuhum

artinya meninggalkan mereka".).Pemyataan ini dinukil dengan sanad

yang maushul oleh Al Firyabi darinya. Sementara Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah sama sepertinya. Dalam

Riwayat Abu Dzar pemyataan di atas tidak dicantumkan di tempat ini.

'At *t 1;'i o&jy :'+qi )65 guiahid berknta, "Wakaana

lahuu tsumur (adapun ia memiliki hasil), yaloi emas dan perak").

Pemyataan ini dinukil AI Firyabi dengan sanad maushul sesuai

lafazhnya. Al Fana' meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid, dia

I
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berkata, "Apa yang disebutkan dalam Al Qur'an dengan kata'tsumar'
maka ia adalah harta, dan apa yang disebutkan dengan kata 'tsamar'

maka ia adalah tumbuhan."

.-dt eJV* ,i:fi Sui lUtama selain beliau berkata, "Bentuk

jamak dari kata 'ats-Tsamar). Seakan-akan yang dimaksud adalah

Qatadah. Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Sufyan Al Ma'mari,
dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Ats-Tsumur adalah harta

seluruhnya. Semua harta apabila telah berkumpul maka disebut 'ars-

tsttmur', baik berasal dari buah-buahan maupun selainnya." Ibnu

Mundzir meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah, dia berkata,

"Ibnu Abbas membacanya 'atslsamar', dafl dia berkata, 'Maksudnya

adalah macam-macam harta'." Adapun yang membacanya di tempat

ini 'ats-tsamar' adalah Ashim, sedangkan yang membacanya 'ats-

tsumr' adalah Abu Amr, sementara para ahli qira'ah lainnya

membacanya 'ats-tsumur'. Ibnu At-Tin berkata, "Makna lafazh,

'Bentuk jamak dari 'ats-tsamar', yukmi kata tsamarah jarnaknya

adalah tsimaar dankata tsimaar jarrraknyaadalah tsumur.

|!)t,AJ. @aakhi'un artinya membinasakan). lni adalah

perkataan Abu Ubaidah.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa

kalimat, -o--ii 
€Li. (membinasakan dirimu), artinya membunuh

dirimu.

r;S 6Lf ftsafan artinya penyesalan). Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah. Sementara Qatadah mengatakan maknanya adalah sedih.

f ;,'c ,'q$j ,il| ,:rqir :1ijlril ft, e';ysr ,(i4K5 6r
Kahfi [goal, yaloi lubang di gunung. Ar-Raqiim artinya kitab;

marquum artinya yang tertulis. Ia berasal dari kata ar-raqm

ftulisanJ). Semua penjelasan tentang kata-kata ini telah disebutkan

pada pembahasan tentang cerita para nabi.
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i;fur '#jJ ,*-,j;o:1rlji; (Amadan artinya batas akhir.

Dikatakan, 'thaala alaihimul amad', artinya telah berlalu masa yang

panjang atas mereka). Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu

Dzar, dan ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Abd bin Humaid

meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya, ri,i,idia berkata, r\.t-b

(jumlah).

'.,...-JS ,t'bj'u CU, <,*11,> ,/* .u: ,f -k Ut *-- W Jtij

1}$rii.rp 1,' q}q .#V e.'6} ;7;t;i'6t o $a'id -vakni lbnu

Jubair- berknta dari lbnu Abbas, "Ar-Raqiim artinya

lempengan/lembaran timah yang dituliskan nama-nanxa mereka

kenrudian disimpan di lemari, maka Allah menimpakan pada telinga-

telinga mereka). Penafsiran ini dinukil Abd bin Humaid dengan sanad

yang maushul dai. Ali bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, secara

panjang lebar, dan saya telah meringkasnya pada pembahasan tentang

cerita para nabi. Sanodnya shahih sesuai kriteria lmam Bukhari. Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Aku tidak mengetahui apa itu ar-raqiim, kemudian aku bertanya

tentangnya, maka dikatakan kepadaku bahwa ia adalah kampung yang

mereka (ashabul kahfi) keluar darinya." Namun, sanad-nya lemah.

,k e6{/J1 ,*g* ,p U) ,;;-'-]lai ()lama lainnya berkata,

"Warabathnaa alaa quluubihim [Kami meneguhkan hati merekaJ,

yalrni karni ilhamkan kesabaran kepada mereka'). Penjelasannya

telah disebutkan pada pembatrasan tentang cerita para nabi.

t4$ J Wrii( fl (Kalau bukan karena Kami meneguhkan

hatinya). Maksudny4 kata rabathnaa pada ayat di atas berasal dari

makna yang dikandung ayat ini. Imam Bulftari menyebutlmnya hanya

sebagai perluasan pembahasan, karena ia berada dalam surah Al

Qashash, dan ia adalah perkataan Abu Ubaidah juga. Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Kalau bukan

karena Kami meneguhkan hatinya demgan keimanan".
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*; |;i4\.A ,y (6f) (Mirfaqan artinya segala sesuatu yang

engkau bisa manfaatkan).Ini adalah perkataan Abu ubaidah disertai
tambahan, "Sebagian orang membacanya dengan lafazh marfiqan.,, la
adalah qira'ah Nafi' dan Ibnu Amir. Kemudian terjadi perbedaan
pendapat apakah keduanya semakna atau tidak? Dikatakan, jika
dibaca mirfaqan maknanya adalah anggota tubuh, sedangkan jika
dibaca marfiqan maknanya adalah urusan. Namun, terkadang salah
satunya disebutkan pada tempat yang lainnya. Sebagian mengatakan
keduanya adalah dua dialek yang bermakna sesuatu yang berguna.
Adapun untuk anggota tubuh maka dibaca mirfaqan. Namun, ada pura
yang mengatakan keduanya adalah dua dialek yang bermakna anggota
tubuh. Abu Hatim berkat4 'Tika dibaca marfaq maka untuk
menunjukkan tempat, sama halnya dengan lafazh ,masjid,. Adapun
bila dibaca mirfaq maka bermakna anggota tubuh..

Jilr yi:\ri i!!'u jjt j (Tazaawara berasal dari kata az-zuur

[bengkokJ, al azwar bermalon lebih condong). rni adarah perkataan
Abu Ubaidah.

at ii orj;3 U;it ,iii e,t*t'1j,i,jr,i f .:rt (fajwah; tempat

yang luas. Bentukjamalmya adalahfajawaan danfajaa. sama seperti
perlrataanmu, "Zakawaat dan Zakaat"). Ia adalah perkataan Abu
Ubaidah juga.

{t...i, .iit:ql4 pjry .r L1j1 :1,LL '.., (Syathathan artinya

penyimpangan. Al washid artinya teras/halaman...). Semua kata ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para nabi).

'i,-i?t 1i.ir-if.; (Ba'atsnaahum [Kami bangkitkan merekaJ,

artinya Kami hidupkan merelca). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah.
Abdunazzaq rneriwayatkan dari jalur Ikrimatr, dia berkata, "Adapun
ashabul kahfi (penghuni goa) adalah anak-anak para raja, mereka
menghindar dari kaum mereka dalam goa, lalu mereka berbeda
pendapat tentang kebangkitan ruh dan jasad. Ada yang berpendapat
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bahwa keduanya dibangkitkan. Sebagian mengatakan yang

dibangkitkan hanyalah ruh, karena jasad dimakan tanah, maka Allah

mematikan mereka kemudian menghidupkan kembali, lalu disebutkan

kisah selengkapnya.

t-r:-j';si ,iG-: ,!S;f ,itlt ,:Fi ,(6)\ (Azkaa artinya tebih

banyak. Ada yang mengatakan, 'Ahalla [menghalalkanJ'. Dikatakan

juga, "Aktsaru rai'an ftebih menyenangkan].). Hal ini telah

disebutkan juga. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Atha' bin

As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Menghalalkan

sembelihan, mereka biasa menyembelih untuk para sesembahan

mereka."

efri;1" p ,'rV ,:o: (Selainnya berkata, "Lam tazhlim [tidak

menganiayal artinya tidak mengurangi"). Demikian dinukil oleh Abu

Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil, ,f* il' Jti (Ibnu Abbas

berkata...) lalu disebutkan seperti di atas. Penafsiran ini dinukil Ibnu

Abi Hatim dengan sanad yangmaushul (bersambung) dari Ibnu Juraij,

dari Atha', dari Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari

dari Sa'id, dari Qatadah.

tjp; ,Qu'j1),br+, 'SAi 
lUuiahid berkata, "Mau'ilan artinya

tempat berlindung'). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dengan sanad

yarlg maushul. Abilmazzaqmeriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, "Matt'ilan", dia berkata, "Yakni tempat

berlindung.,' Pendapat ini diunggulkan Ibnu Qutaibah, dan dia

berkata, "Ia berasal dari kata waala yang berarti berlindung

kepadanya. Kedudukannya di tempat ini sebagai mashdar (infinitif).

Makna dasar kata mau'il adalah tempat kembali."

F.4 E U, (Alat ta'il artinya selamat). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah, 'mau'ilan', artinya tempat berlindung dan

menyelamatkan diri.
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al-j$;" ) 6li,-:, orr"b;r-iJ,1(Laa yastathi,uuna sam,an fmerekn
tidak mampu mendengarJ, artinya tidak bisa berpikir). Al Firyabi
menukil dengan sanad yangmaushul daijalur Mujahid seperti itu.

t. Firman dlah, 1'& "*,. 7i Lt'-:yt o(.,

"Dan manusia adalah mahlukyang paling banyak membantah. ,,

(Qs. Al Kahli [8]: 5a)

^+tt:r'it ,u; *ht ,k yt J;r'oi d;ht *a, ,*V
<qb-..-') .(i ,&i) 1? '(fu: t qt o#''ti ,ju
.t.Du"Jjt a <6:r6JS .W(;lu. W C;;,;r, o,1!r Sa

*ii '-s'usr'rr; i ,;:it u (t.sr €i Gii,, ,^ 6>
.t:): t1ifi. J*- $s r,iit* t*:> .or\t G Grlt a-o!
J4e :(W) .'d;t ):r>;<i;-:rrr dJ.rii) .ii **t ,$;
.Jrit ',r ),:jt >,;rO.Li) .i;lr ,fl Vtr -^;*, .t,

. Alt i-*'tt u j-/ : I ft7tQ1
4724. Dari AIi RA, "sesungguhnya Rasulullatr sAw mengetuk

pintunya dan Fathimah di malam hari dan bersabd4 'Tidaklah kalian
berdua mau shalat?"' Rajman bil ghaib (menerka-nerka yang gaib),
yakni yang belum jelas. Furuthan artinya penyesalan. suraadiquha
(yang mengelilinginya), yalari seperti suraadiq atau batu-batu yang
dibuat mengitari kematr-kemah. yufuawiruhu berasal dari kata
mufuaawarah (perbincangan). Laakinna huwalraahu rabbii,(akan
tetapi Dialah Allah Tuhanku), yakni tetapi aku, Dialah Allah Tuhanku.
Kemudian hurlff alif pada kata ana dihapus, laru salah satu dari kedua
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huruf nun itu dimasukkan kepada yang lainnya. wafajiarnaa

khilaalahumaa nalraran (kamt pancarkan sungai di sela-selanya);

kamu katakan di antara keduanya ada sungai. Zalaqan (licin), yakni

kaki tidak dapat bertahan di atasnya. Hunaalikal walaayah (di sana

pertolongan itu), ia adalah bentuk mashdar dari kata waliya ali wali

walaa'an. Uqban artinya akhir. Arti uqbaa dalr uqbah adalah sama

yaitu akhirat. Qibalan, qubulan, dan qablan, artinya permulaan.

Liyudhidhuu artinya untuk menghilangkan; Ad-Dahdh artinya yang

licin.

Keterangan:

(Bob "Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak

membantah".). Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali secara ringkas.

Dia tidak juga menyebutkan maksud bab ini sebagaimana

kebiasaannya agar cakupannya lebih luas. Adapun penjelasan hadits

Ali telah dipaparkan pada pembatrasan shalat malam. Di dalamnya

terdapat penyebutan ayat yang menjadi judul bab ini.

Adapun kalimat, *Tidald@h kalian berdua mau shalatT " Dalam

naskah Ash-Shaghani diberi tambatran, "Lalu dia menyebutkan hadits

dan ayot hinggafirman-Nya, 'sangat banyak membantalt'."

|#-iJ ,<:ii'lt: l(is> Raiman bil ghaib [menerka-nerka yang

ghaibJ, yaloi yang belum jelas). Bagian ini tidak tercantum dalam

riwayat Abu Dzar di tempat ini. Namun, ia telah disebutkan pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Dalam d*uy.* Qatadah yang

dikutip Abdurrazzaq disebutkarg "Firman-Nya, #u;Gj (menerka-

nerka yang ghaib), yakni menebak berdasarkan prasangka."

ti3-i,pi!1 (Furuthan artinya penyesalan). Ath-Thabari

menukilnya dengan sanad yarrg maushul dai jalur Daud bin Abi

Hind, tentang firman-Nya, 'furuthan', dia berkata, "Yakni

penyesalan." Abu Ubaidah berkata" "Firman-Nya dalam surah Al
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Kahfi [18] ayat 28,G'])eVt oG1(dan adalah keadaannya itu melewati

batas), yakni Of ,-,yt (bJ (menyia-nyiakan dan melakukan

pemborosan)." Ath-Thabari mengutip dari Mujahid, dia berkata,

"Yakni Gt* (menyia-nyiakan)." Dari As-Sudi, dia berkata, "Yakni

klh] 1*n*binasakan)." Sementara dari Ibnu Juraij disebutkan, "Ayat

tersebut turun berkenaan dengan Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin

Badr Al Fazai sebelum dia masuk Islam."

bbc.iiu:-t S ,jt ,,#g o:tr3 ,y <tai)tr1 (Suraadiquha

fyang mengelilinginyaJ, yalmi suradiq atau batu-batu yang dibuat

mengitari kemah-kemah). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah, tet api

sedikit dirubah oleh Imam Bukhari. Abu Ubaidah berkata, "Firman-

Nya dalam surah Al Kahfi [18] ayat 29, Qi2r'-)l-y:bL;l lyang

gejolal*tya mengelilingi mereka), seperti suraadiq untuk kemah, yaitu

batu-batu yang dibuat di sekiling kemah. Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur Ibnu Abbas dengan sanad yang munqathi' (terputus), dia

berkata, "Maksud kalimat, 'suraadiquha' adalah pagar dari api

neraka."

ajjt-;,$',H :1i)1-;J; (Yuhaawiruhu berasal dari kata

mufuaawarah [perbincanganJ). Abu Ubaidah berkata, "Makna

'yufuaawiruhu' adalah berbicara dengannya. Ia berasal dari kata

rnuhaawarah yang berarti saling menanggapi."

,VAt 'stiygiit 
,;s\t Jb "i,,j; i" 'i s|'# +1 <j.t i' F (f.j>

e-ilr u4 @aakinna huwallaahu rabbiy [akan tetapi Dialah Allah

TuhanlatJ, yal*ti akan tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah

Tuhanku. Kemudian huruf alif pada kata 'anaa' dihapus, lalu salah

satu dari kedua huruf 'nuun' itu dimasukkan kepada yang lainnya).

Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Al Farra' berkata, "Penghapusan

huruf alif pada kata 'anaa' sangat banyak terjadi dalam percakapan.

Kemudian huruf 'nuttn' pada lafazh 'anea' digabungkan kepada huruf
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'nttun'pada kata 'laakin'." Dia juga berkata, "sebagian bangsa Arab

ada yang tetap menyebutkan huruf 'alif padakata'anaa' sehingga

ada juga yang memb aca ayat di atas dengan versi ini'

tJ 4V g"*': (wafajjarnaa khilaalahuma naharan [kami

pancarkan sungai di sela-selanyal, yahti di antara keduanya sungai)'

Bagian ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan ia adalah

perkataan Abu ubaidah. Adapun jumhur ulama membacanya

'fajjarnaa', sedangkan Ya'qub dan Isa bin Umar membacanya

'fajarnaa'.

'[j d,-]rt,!,i';;";<^ifj' ..:.UUi) (Hunaalikal walaavah [di sana

pertolongan itul. Ia adalah bentuk mashdar dari knta 'waliya al waliy

walaa'an'). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun

sebagian hanya menyebutk an, ' mashdar dari kata al waliy' , dan inilah

yang lebih benar. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah ketika

menafsirkan surah Al Baqarah. Adapun mayoritas membacanya

,walaayah" sedangkan Al Akhawan membacanya 'wilaayah" tetapi

Abu Amr dan Al Ashma'i mengingkarinya dan mengatakan

'wilaayah'bermakna kekuasaan, sementara makna tersebut tidak tepat

di tempat ini. Selain keduanya berkata, "Kata 'wilaayah'dalam salah

satu dialek sama dengan 'walaayaft' sebagaimana kesamaan arti

' dilaalah' dan' dalaalah'.

@:
Kata"khairun uqbaa" akan dijelaskan pada pembahasan tentang

doa-doa.

ri,'t '.,r V...j],l,ji'fr (QiUoton, qubulan, dan qabalan, yahti

permulaan). Abu Ubaidatr berkata, "Firman-Nya dalam surah Al

Kahfi [1g] ayat 55, i,q-i i7r.i:ir #q.'11 @tau datangnya adzab atas

mereka dengan nyata), yakni lebih awal. Jika dibaca 'qabalan'.l
186 - FATgUL BAARr



artinya adalah permulaan. Ibnu At-Tin melalaikan hal ini dan berkata,

'Aku tidak mengetahui kolerasi makna isti'naaf Qtermulaan) di tempat

ini. Bahkan maknanya adalah istiqbaalan (yang akan datang)'.

Padahal ia kembali kepada makna 'qabalan'."

iF'tt',-*';*.Ji, rJt:( jaa.t)'1 (Liyudhidhuu artinya untuk

menghilangkan, Ad-Dahdh artinya yang licin). Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya dalam surah Al Kahfi [18] ayat 56,'6lt at tS\t).(agar

mereka membantah kebenaran dengan yang batil), yakni untuk

mereka hilangkan. Dikatakan 'makaanu dahdhin ', artinya tempat yang

licin dan membuat tergelincir sehingga kaki-kaki tidak dapat bertahan

padanya.

$Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: *Aku tidak

akan berltenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua huah

lautan; ataa aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". (Qs. At
Kahfi [18]: 60) Huquban artinya Zaman, bentuk jamaknya adalah

ahqaab.

**',*i

C-

fv"i ol
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- itEJ ixir r,lfry 'r; at<'t (;"b -z;,J.l:c- W ,y 'ir|"'+1

.(*'l6t1;1 -,:rf') |tk
4725. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada

Ibnu Abbas, "sesungguhnya Nauf Al Bikali mengklaim bahwa Musa

sahabat (pelaku dalam kisah) I(hidhir bukan Musa sahabat (Nabi)

Bani Israil." Ibnu Abbas berkata, "Musuh Allah telah dusta (keliru).

Ubay bin Ka'ab menceritakan kepadaku, dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda, t'sesungguhnya Musa berdiri berkhutbah di antara

bani Israil. Lalu dia ditanya, 'Siapa manusia paling berilmu?' Dia

berkata, 'Aku!' Maka Allah mencelanya, karena dia tidak

mengembaliknn ilmu kepada-Nya. Allah mewahyukan kepada-Nya,

'sesungguhnya aku memiliki hamba di pertemuan dua lautan, dia

lebih berilmu darimu'. Musa berkata, 'Wahai Tuhan, bagaimana aku

dengannya?' Allah berfirman, 'Ambillah ikan, dan letakkan ia dalam

keranjang, dimana saja engkau kehilangan ikan itu mola disanalah

dia (berada)'. Musa mengambil ikan dan meletakkannya di dalam

keranjang lalu beranglut. Turut berangkat bersamanya muridnya

yang bernama Yusya' bin Nun. Hingga ketika keduanya sampai di

batu karang, keduanya meletaklwn kepala mereka dan tidur. Saat

itulah ikan tersebut bergerak-gerak di dalam keraniang, lalu keluar

darinya hingga jatuh di laut kemudian mengambil jalannya di laut

dengan membentuk jalan tersendiri. Allah menahan untuk ikan itu

perjalanan air hingga jadilah air itu seperti knlung yang

melingkarinya. Ketika Musa terbangun, sahabatnya lupa

mengabarkan perihal ikan tersebut, keduanya pun berangkat

menyelesaikan sisa perjalanan hari itu. Keesokan harinya Musa

berknta kepada muridnya, 'Berikanlah makanan kita, sungguh kita

telah lelah menempuh perjalanan ini'." Dia berknta, "Musa tidak

merasa lelah hingga melewati tempat yang diperintahkan Allah.

Muridnya berkata kepadanya, 'Apakah engkau tidak melihat ketika

kita beristirahat di batu itu, sesungguhnya alru lupa ikan itu, dan tidak
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ada yang membuatlu lupa menceritaka.nnya kecaali syetan, dan ia
mengambil jalannya di laut dengan cdra yang aneh'." Beliau berkata,
"Maka bagi ilrnn itu jalan tersendiri dan bagi Musa serta muridnya

rasa takjub. Musa berkata, 'Itulah (tempat) yang kita cari'. Keduanya

pun kembali menelusuri jejak mereka." Beliau berkata, "Keduanya

kembali menapaki bekas-bekas keduanya hingga sampai kepada

tempat batu karang, ternyata di sana terdapat seorang laki-laki
sedang menutupi diri dengan lain. Musa memberi salam kepadanya

dan Khidir berlata, 'Bagaimana salam di negerimu'. Musa berkata,

'Aku adalah Musa'. Khidhir berkata, 'Musa Bani Israil?' Dia
menjawab, 'Benar, aku datang kepadamu agar englcau mengajarilar

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu'. Khidhir berkata,
'Sesungguhnya engkau tidak almn sabar bersamaleu wahai Musa. Alat

memiliki sebagian ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadalu dan engkau

tidak mengetahuinya, sementara engkau memiliki sebagian ilmu Allah
yang Dia ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya'. Musa

berlrata, 'Engkau aknn mendapatilru-insya Allah- bersabar dan tidak
akan menentangmu dalam suatu un$an'. Khidhir berkata kepadanya,
'Jilra englcau mengilafiila4 jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu

sampai aht sendiri menerangkannya kepadamu'. Keduanya berangknt

berjalan di tepi laut, lalu lewatlah perahu dan mereka berbicara

dengan penumpang perahu itu agar membawa mereka. Para
penumpang perahu itu mengenali Khidhir dan merel<a pun

membawanya tanpa minta upah. Ketika keduanya berada di uas
perahu, tidak ada yang mengejutkan kecuali Khidhir tibaaiba
mencopot satu papan perahu itu dengan kapak- Muso berkata

kepadanya, 'Orang-orang telah membawa kita tanpa minta upah, lalu
englrau sengaja merwak perahu merekn untuk menenggelamkan

penumpangnya? Sungguh engkau telah melalcukan kesalahan besar'.

Khidhir berknta, 'Bukanlah telah alru kntaknn bahwa engkau tidak
alran bersabar bersamalat?' Musa menjawab, 'Janganlah kamu

menghulatm aht karena kelupaanht dan janganlah kamu membebani
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aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. ' Dia berkata;

Rasulullah SAW bersabda "Adapun yang pertama dilakuknn Musa

adalah karena lupa." Beliau berkata, "Lalu datanglah burung dan

hinggap di haluan perahu. Kemudian ia mematok satu kali ke laut.

Khidhir berkata kepadanya, 'Tidaklah ilmuku dan ilmumu dibanding

ilmu Allah, melainkan seperti air laut yang berkurang karena patokan

burung ini'. Kemudian keduanya meninggalkan perahu. Ketika

keduanya sedang berjalan di tepi laut, tiba-tiba Khidhir melihat

seorang anak bermain bersoma anak-anak yang lain. Khidhir

memegang kepala anak itu dengan tangannya dan mencabutnya

dengan tangannya hingga membunuhnya. Musa berkata kepadanya,

'Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan knrena dia

membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan suatu yang

munkar'. Khidhir berkata, 'Bukankah sudah aku katakan kepadamu,

bahwa engkau tidak mampu sabar bersamaku? "' Khidhir berkata,

"Kejadian ini lebih berat daripada yang pertama. Musa berkata,

'Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (knli) ini, maka

janganlah kamu membolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu

sudah cukup memberikan maaf kepadaku.' Keduanya berangkat.

Hingga ketika keduanya datang kepada penduduk suatu kampung,

keduanya minta makan dari penduduhtya, namun merekn tidak mau

menjamu keduanya. Lalu keduanya mendapati tembok yang aknn

roboh -beliau berkata, yalcni miring- makn Khidhir berdiri, lalu

meluruskannya dengan tangannya. Musa berkata, 'Orang-orang yang

kita datangi dan tidak memberi makan kita serta tidak menjamu kita,

sekiranya engkau mau, maka engkau dapat mengambil upah untuk

itu'. Khidhir berknta, 'Inilah perpisahan antara aku dengan engknu -

hingga perkntaannya- itulah takwilan apa yang engkau tidak sanggup

bersabar atasnya'." Rasulullah SAW bersabda, 'Kita sangat

menginginkan sekiranya Musa bersabar hingga Allah mengisahkan

kepada kita lcabar tentang keduanya'. " Sa'id bin Jubair berkata,

"Maka Ibnu Abbas biasa membuca, 'Karena dihadapan mereka ada

l
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seorang raja yang mengambil semua perahu -yang bagus- dengan

merampasnya '. Dan dia biasa membaca, 'Adapun anak itu maka -ia

adalah kafir dan adalah-kedua orang tuanya beriman'."

Keterangan:

(Babfirman Allah, "Dan [ingatlahJ ketikn Musa berkata kepada

muridnya, 'Aku tidak akan berhenti [berjalanJ hingga aku sampai

kepada pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-

tahun'."). Teqadi perbedaan pendapat tentang tempat bertemunya dua

lautan. Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata, "Ia adalah lautan Persia dan lautan Romawi." Penafsiran

serupa dinukil juga dari Ar-Rabi' bin Anas sebagaimana dikutip Abd
bin Humaid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia

berkata, "Keduanya adalah air tambang dan sumur yang tumpah ke

laut." Ibnu Athiyah berkata, "Pertemuan dua lautan adalah sehasta di
negeri Persia dari arah Azerbaijan yang keluar dari laut Hindia bagian

utara ke selatan dan sekitarnya mendekati daratan Syam." Sebagian

lagi berkata, "Keduanya adalah lautan Jordan dan Qalzam."
Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata, "Pertemuan dua lautan

adalah Bathnajah." Kemudian dari Al Mubarak dikatakan, "Sebagian

mereka berkata, 'Ia adalah lautan Armenia." Dari Ljbay bin Ka'ab, dia

berkata, "Ia berada di Afrika." Kedua pendapat terakhir diriwayatkan
Ibnu Abi Hatim, tetapi sanadnya hingga Ubay bin Ka'ab lemah.

Sungguh ini adalah perselisihan yang sangat hebat. Lebih ganjil

daripada itu apa yang diriwayatkan Al Qurthubi dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Maksud daripada pertemuan dua lautan adalah pertemuan

Musa dan Khidhir, karena keduanya adalah dua lautan ilmu." Riwayat

ini tidaklah akurat dan tidak pula diindikasikan oleh redaksi kalimat.

Hanya saja ia patut disebutkan berkenaan kesesuaian pertemuan

keduanya di tempat khusus itu, seperti perkataan As-Suhaili, "Dua
lautan bertemu di tempat pertemuan dua lautan."

j
r[-
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"-luri 1-iL4 Jsj :# e1')i (Atau aku berjalan bertaltun-

tahun, yalnti beberapa masa. Bentuk tunggalnya adalah afuqaab). lni
adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "Kata ini biasa juga

dibaca 'Liqbah' dan jamaknya adalah 'fuuqub'." Abdunazzaq

nreriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Al Huqub artinya zarnan."

Sementara dari Ibnu Abbas dikatakan, "Al fluqub artinya masa." Lalu

dinukil dari Sa'id bin Jubair, "Al fluqub artinya waktu. " Kedua

pendapat terakhir ini dinukil Ibnu Mundzir. Para ulama lain

mernberikan batasan waktu yang dimaksud. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa waktunya

adalah 80 tahun. Namun, menurut riwayat Abd bin Humaid dari

Mujahid adalah 70 tahun.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan kisah Musa dan Khidhir.

Saya akan memaparkan penjelasannya pada bab berikutnya.

3. Firman Ailah, e v :#ti ,q; v ry'# vti. tai

,t;4t
"Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu,
mereka lalai akan ikannya,lalu ikan itu melompat mengambil

jalannya ke laut ifu." (Qs. At Kahfi [18]: 61)

, tc . .r.c.. ,,.q-,*t- (+J, : \f
.b t .z z ,c / ,,!o .

(lte.J! .llL"l) at1 ctLU*t

Saraban artinya tempat jalan.

menempuh/melalui. Dari sini diambil

binnahaar: y"hi berjalan di siang hari.

# U ,jn ,s.ri :Jv'i?i g.i Gr

Yasrubu artinya

perkataan, 'saaribun

'rq *
n. 1 ..t t rc
ll et-' g g

L94 _ FATIIUL BAARI



,?t 'o J6:G|L-;__ ,Z:"; # * .u.;,.:kj
lG i'qct:,sG -* i;'*'i,,:*'$G;*j
y5.lLr,tir4 ht o*,u& 6j',si,& . ;*,j6 ;1 *. c.

:k'ii ."p,1;\e ;iA,r-t ?;.U,7,; Jti,oC,f*,,
:u,r-b i.r,SG:).Jta &"i?r.it\u;k f ,ju :r).Ju"

;; ,&3 dr h' .* it J;, JG ,iG f '; A ;:*
o*it *vtit e ,t1.; Jtlt ?t ,Jtt.,h, *- ar'i-,
f'r\t d'b it Jyt ,si ,.tui b) k'r\G ,;, *pt'.iy
,J. ,E it jt #tii l\\*'.-ii d ,JG {& Szi rf
r* ;'p;LrL;r'ai :Jv u-A, #.,Jv riG"-,-,.,.,sf :Jv

d.Ju: .Lrstdrd- * ,ju:l-L J. J* .* U; Pi
oa at;;6; rrtt',Lr1, y ** * ri;"L ,Jv,,-h
,Jv .Lit:xrtu-'*-. *F tf vf :tfr?t | :la.j* ,f*
/ e; <;u;s. r?y ,s6\{:>;b ,p xi:rt'a).* .t:g '.-;k c
ot;; pK C 2i*"* e'r| t1".:-:,)v -*-, *';)- ,:j
'vq '"r rit e Eri y ,iui ]* ,e6 ;;:r ' i, *:,* ,t
',-:L hr cr:-: u ,:Ht F J; '-.jt a*r: ,{H of *
e;:ti ak v<^:st# CJo f Gi;i"o" & f,if
r.i..^ vp;bq e4-t14rw *a,;*a.t;,pr- F
rz .o'? / c. .. c .o:". ,', 

' ',;;i -*_*.., * sy lr:J- +i"lJt.:tii hr Ai:Jv 1.G

rATIil'L BAARI - 195



a,'" t+ *:itAJ ;UrltiL C'Jtl -b"t'-v,t-*j
{t:}'.f*'$ i; p,* i'+;|Sv 'r')t * ;"'f;*

c , c, , .,.'/.: z t 'i' '1" 2' ' o ' t'''1 ' o7o ' c 
'y*': *J'Xi ;; * J*c'9\s t>'>; asY: *) *

q ;; :'Jb .;; ti i,ss \ui'r;'t* a e'\'$ :JY{)

:J', 
;:ta. ti isuteris i i,su .*,iu t',p,t?\

e ; ; t; :!;Y-'; )t'oi:r :*t,irr'rlt'oi'eW- ci i,1.v't-., )

.i*i'oi C G# \ t+ u o, *';,i 'as i:; I W C 
"1.

* e|!:b 6i ,* " Y'r "JC't fi u 24r'i:G ili
o'.1rrit e fto lq.;btv'^ r?lr *if l' ttt
,yf;tr;;if ;\,y3r rr.pi 'J;-i ftq 4" t1;1*'1aSt
'ii I*: ,n*;.r:ii 'j6- dbt ar .^* )i*;9V ;'tr
'6i3.W';i ;;')s .t1;:) W'-cj't t1t';* ,/\'^'rx't'-V

I d\',lti'Jt i;u .t:j:J ,\djv ';\*; u Yt^i

'4-llA(),G' ;*u SO.6*.Jr!r Ue Yk,r'#
,;i \t*' qfi t oi+'; 't'1 7*' a, ,tYri v 'i6 'filb

ryk 6>r;'*i't A;. e* :* 1 :\a7'Ju, &'Ju'{t';; e>';

) i b 6', *'$l ,'lu .u?iu'{-.;'; '^;;*u w*
t-g J"

"' 
' 't ' '; $) 8) s?; ur& ,.t ok'. .9)u';;t1"1,; u.y{ -{$"': a$r1 a-f ; rit' s .

ik e;o.:'te7'Jv .LvG'W:tti *-ir:rt\ t-b;iffiu 'V:
z rt z ': :'Jv t1n7 Li '* :*A- Jv |ev i:i' et')9*. a2-,s.t .

T96 _ FATIIT'L BAARI



rL-{i
o'.cl

-*f

'^KU tli ::ta.- Su .roi g; aix*{,1 '4,'; .?eu
r#\W -r*6i urt? ;.1 tlii;- "&6i o.r.) eirrj

';l-); ":G J#\ ^*,r S;ir i>tlir, ,t:.J.';.\:i ifi t;
ti? q.Wi"'oi * o'y e tt\:-i:rit .ri-r -g k Lt
rs: gr:)q 6rL l;U fri t4 t;$b s;*i r:':iG

2a,

L&-a{;'oi t4; r;ts ;,:k1 .#i i,rJ ;:ts.rui,., ,J* i
',ti t-i,rG *) j;7q'oi-&'L qi#-'t:i rViISGL

rLi :tl-l ,'j, €; *'.ii ltik:\ rt G, eU
!+if u-fi *".L',? flj;6 #.f. Jitr! Q nri *

urG 6t,*6 ? * ,tw *a ;j';",'rt; tfi?,*
4726.r* trrru* Uin y,r.uf, Ibnu Juraij mengabarkan kepada

mereka, dia berkata, Ya'la bin Muslim dan Aff bin Dinar
mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair 

-setiap 
salah satu dari

keduanya menambahkan riwayat satrabatny4 dan selain keduanya

telah aku dengar menceritakannya dari Sa'id bin Jubair- dia berkata:

Kami berada di samping Ibnu Abbas dalam rumahnya, tiba-tiba dia
berkata, "Bertanyalah kalian kepadaku." Aku berkata, "Wahai Abu
Abbas, Allah menjadikanku sebagai tebusan bagimu. Di Kufah ada

seorang tukang cerita yang bernama Nauf. Dia mengatakan bahwa itu
bukan Musa bani Israil." Adapun Amr berkata kepadaku: Dia (Ibnu

Abbas) berkata, "Sungguh telah dusta (keliru) musuh Allah." Adapun

Ya'la berkata kepadaku: Ibnu Abbas berkata, "lJbay bin Ka'ab

menceritakan kepadaku, dia berkat4 Rasulullah SAW bersabda,

'Musa utusan Allah Alaihissalam'." Beliau berkata, "Dia
mengingatlran manusia di suatu hari. Ketika mata telah meneteskan

air mata dan hati menjadi lembut, dia pun berbalik pergi. Lalu dia
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disusul seseorang dan berkata, 'll/ahai utusan Allah, apakah ada di

mukn bumi seseorang yang lebih berilmu dibanding engkau?' Dia

berkata, 'Tidak ada'. Maka dia dicela atas hal itu karena tidak

mengembalikan ilmu kepada Allah. Dikatakan, 'Bahkan ada'' Dia

berkata, 'Wahai Tuhan, dimana?' Allah berfirman, 'Di pertemuan

dua lautan'. Musa berkata, 'Wahai Tuhan, buatkan untukku tanda

yang dengannya aku dapat mengetahuinya'. " Amr berkata kepadaku,
.,Allah berfirman, 'Di tampat engkau ditinggalkan oleh ikan'. "

Sementara Ya'|a berkata kepadaku, "Allah berfirman, 'Amblllah nuun

(ikan) yang telah mati, dimana ditiupkan ruh padanya'. Musa

mengambil ikan lalu menempatkannya di keranjang. Lalu Musa

berkata kepada muridnya, 'Aku tidak membebanimu kecuali

memberitahukan kepadaku dimana engkau ditinggalkan ikan'.

Muridnya berkata, 'Engkau tidak banyak membebaniku'. Maka itulah

firman Allah, 'Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnlta',

Yusya' bin Nuun -bukan dari Sa'id- dia berkata, "Ketika dia berada di

bawah naungan batu besar di tempat tsaryaan. Tiba-tiba ikan itu

bergerak-gerak sementara Musa dalam keadaan tidur. Muridnya

berkata, 'Aku tidak akan membangunkannya'. Ketika Musa bangun,

dia lupa memberitahukan hal itu kepadanya. Ikan itu terus bergerak-

gerak hingga masuk ke laut. Allah pun menahan perjalanan air laut

hingga seakan bekas ikan itu [terlihat seperti] di atas batu." Amr

berkata kepadaku, "Beginilah bekasnya di batu ---dia pun membuat

lingkaran antara ibu jarinya dengan yang berikutnya-
"sesunggultnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini" -

Dia berkata, "Allah telah memutuskan kelelahan darimu- ini bukan

dari said -lalu muridnya mengabarkan kepadanya dan keduanya pun

kembali. Maka keduanya mendapati Khidhir." utsman bin Abi

Sulaiman berkata kepadaku, "(Khidhir berada) di atas thinfisah

khadraa' (permadani hijau) di tengah lautan." Sa'id bin Jubair berkat4

"Berselimutkan kainnya, ujungnya ditempatkan pada kedua kakinya

dan ujung yang lain di bawatr kepalanya. Musa memberi salam
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kepadanya. Khidhir menyingkap kain dari wajahnya dan berkata,

'Apakah di negeriku ada salam? Siapa engkau?' Dia berkata, 'Aku
Musa'. Khidhir berkata, 'Musa bani Isra'il?' Dia berkata, 'Benar!'
Khidhir berkata, 'Apa urusanmu?' Musa berkata, 'Aku datang

kepadamu, agar engkau mengajariku ilmu-ilmu yang telah diajarkan
kepadamu'. Khidhir berkata, 'Apakah tidak cukup bagimu bahwa
Taurat berada di tanganmu, dan wahyu datang kepadamu? Wahai
Musa, aku memiliki ilmu yang tidak patut untuk engkau ketahui, dan

engkau memiliki ilmu yang tidak patut untuk aku ketahui'. Lalu ada

seekor burung mengambil air laut dengan paruhnya. Maka Khidhir
berkata, 'Demi Allah tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi ilmu Allah,
melainkan sebagaimana burung ini mengambil dari air laut dengan
paruhnya itu'. Hingga setelah keduanya menaiki perahu, keduanya
mendapati perahu-perahu penyeberangan kecil yang membawa
penduduk di tepi ini kepada penduduk di tepi yang lainnya, dan
mereka mengenali Khidhir. Mereka berkata, 'Hamba Allah yang
shalih' -Dia berkata, "Kami berkata kepada Sa'id, 'Apakah yang
dimaksud Khidhir?' Dia berkata, 'Benar!'- kita akan membawanya
tanpa mengambil bayaran. Lalu Khidhir melubanginya, dan
menancapkan pasak-pasak untuk menutupinya. Musa berkata, ,Engknu

merus alcnya untuk men engge lamkan p enump angny a, sungguh engkau
telah melakukan kesalahan yang besar'-Mujahid berkata, 'Munkar'-
I(hidhir berkata, 'Bukankah aku telah berkata; sungguh engkau tidak
akan mampu bersabar bersamaku?'. Adapun yang pertama adalah

karena lupa, dan yang kedua merupakan syarat, dan yang ketiga
adalah sengaja. Dia berkata, 'Janganlah menghukumku karena
kelupaanku, dan jangan engkau membebani aku dengan suatu

kesulitan dalam urusanku'. Keduanya bertemu seorang anak, lalu
Khidhir membunuhnya." Ya'la berkata, Sa'id berkata, "Khidhir
mendapati anak-anak yang bermain, lalu mengambil seorang anak
yang kafir dan membaringkannya, kemudian menyembelihnya dengan

pisau. Musa berkata, 'Engkau telah membunuh jiwa yang bersih bukan

T.ATIII'L BAARI - 199



karena membunuh orang lain, dan tidak juga melakukan suatu dosa'."

Ibnu Abbas berkat4 "Dibaca zakiyyatan dan zaakiyatan muslimatan,

seperti perkatanmu ghulaaman zaki14/an." Keduanya berangkat dan

mendapati tembok yang hendak runtuh, lalu Khidhir menegakkannya.

Sa,id mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini seraya mengangkat

tangannya, lalu menegakkan. Ya'la berkata, "Aku mengira bahwa

Sa'id berkat4 'Beliau mengusapnya dengan tangannya dan tembok itu

pun menjadi tegak." Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat

mengambil upah untuk itu. Sa'id berkata, "Upah yang dapat kita

makan." Adapun di belakang merek4 dan di hadapan mereka -Ibnu
Abbas membacanya "di depan mereka"- ada seorang raja. Mereka

mengatakan dari selain Sa'id, bahwa ia adalah Hudad bin Budad.

Sedangkan anak yang terbunuh namanya menurut mereka adalah

Haisur. Seorang raja yang mengambil setiap perahu dengan paksa.

Aku ingin agar perahu itu lewat dan raja itu membiarkannya karena

cacat (lobang) yang ada padanya. Apabila telah melewatinya, mereka

pun dapat memperbaikinya kembali sehingga dapat

memanfaatkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa

mereka menutupi lobangnya dengan botol. Ada juga yang mengatakan

dengan al qaar- Adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah

orang-orang mukmin dan dia kafir, maka kami khawatir dia akan

mendorong kedua oftrng tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kecintaan mereka kepadanya akan membawa keduanya mengikutinya

dalam menganut agamanya. Kami menghendaki, supaya Tuhan

mereka mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari

anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).

Hal itu karena perkataanny4 "Engkau telah membunuh jiwa yang

bersih." Lebih dekat kepada kasih sayang; artinya keduanya lebih

sayang kepada anak pengganti itu daripada anak pertama yang

dibunuh Khidhir. Selain Sa'id mengatakan keduanya digantikan

dengan seorilng anak perempuan. Adapun Daud bin Abi Ashim

berkata dari selain safu orang, "Dia adalah anak perempuan."
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Keterangan Hadits:

(Bab Firman Allah, "Dan tatkala keduanya sampai kepada

pertemuan dua laut itu, mereka lalai terhadap ikan tersebut). Dalam

riwayat Al Ashili disebutkan, "Ketika dia sampai pada pertemuan dua

lautan itu." Namun, yang pertama sesuai dengan bacaan dalam Al

Qur'an.

(1s1! iyi>'+'r'tuLi-'q:-U- ,6i; :$.y 71r e'&'ieilti)
(Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Saraban bermalma

tempat jalan. Yasrubu artinya menempuh. Dari sini diambil

perkataan, 'saaribun binnahaar', yaloi berjalan di siang hari). Abu

Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Al Kahfi [18] ayat 61,

tf; ;it ,pV ni6 6fan itu melompat mengambil jalannya ke

laut), yalai jalan yang ditempuh. Pada ayat lain disebutkan, "cyr:'}

sraiu. ltejalan di siang hari)." Dia berkata tentang firman-Nya dalam

surah Huud [11] ayat 10, 1$rr. Q:Oi yakni be{alan di jalannya. Dari

sini diambil kata, 'asbaha fulan aaminan fii sirbihi' fiadilah fulan

dalam keadaan aman di pedalanannya). Begitu pula perkataan,

'insaraba fulaan', yakni si fulan pergi berlalu.

,u7tJe de tjliri af- (Satah satu dari keduanya menambahkan

riwayat sahabatnya). Dari sini dapat dipahami tentang penjelasan

tambahan masing-masing kepada yarlg lainnya dari sanad

sebelumnya, karena yang pertama berasal dari riwayat Sufuan, dari

Amr bin Dinar saja, dan dia salah seorang di antara dua Syaikh Ibnu

Juraij dalam riwayat ini.
t ll. t troAJ:rin-'i;4-t'U ldr?i (Dan selain keduanya telah alat dengar

*"n""ritot*nnya),yakni menceritakan hadits tersebut. Dalam riwayat

Al Kasymihani dinukil dengan kata "menceritakan" tanpa

mencantumkan objeknya. Ibnu Juraij menyebutkan langsung sebagian
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mereka yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat di atas. Di

antaranya, Utsman bin Abi Sulaiman. Dia meriwayatkan sesuatu dari

kisah ini, dari Sa'id bin Jubair, dari guru-guru Ibnu Juraij Abdullah bin

Utsman bin Husain, Abdullah bin Hurmuz, dan Abdullah bin Ubaid

bin Umair. Di antara mereka yang mengutip hadits ini dari Sa'id bin

Jubair adalah Abu Ishaq As-Suba'i yang dikutip Imam Muslim, Abu

Daud, dan selain keduanya. Al Hakam bin Utaibah yang dikutip dalam

kitab ls-Sirah Al KubrakNya Ibnu Ishaq.

,if Jt-, 5l Qibatiba dia berkata, "Bertanyalah knlian

kepadaku'). Disini terdapat keterangan tentang bolehnya seorang

yang berilmu mengatakan demikian, jika dirasa aman dari rasa takjub,

atau jika ada kondisi yang mengharuskannya, seperti kekhawatiran

batrwa ilmu akan dilupakan.

,;* u;.i qi (Wahai Abu Abbas). Ini adalah nama panggilan

Abdullatr bin Abbas.

tlrr4 ir n1+ 6ttot, menjadikanlar sebagai penebus bagimu).Di

dalamnya terdapat hujjah bagi yang memperbolehkan hal itu, dan

menyelisihi mereka yang melarangnya. Masalah ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang adab.

r*rt y,q:)'y iiu)';r1 1 S w ungguhnya di K"fah ada s eoran g tukan g

cerita). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,jri ,y: *flu.'Ai
Kufah terdapat seorang laki-laki tul<ang cerita) tanpa menyebutkan

kata 'sesungguhnya' di awalnya. Al Qaash adalah seorang yang

mengisatrkan berita, baik berupa nasehat-nasehat atau selainnya

kepada manusia.

"J1J'-J Jj" (Yang bernama Naufl. Dalam riwayat Suffan

disebutkan, "Ia adalah Nauf Al Bikali." Sebagian periwayat Imam

Muslim membacanya "Al Bakkali", tetapi yang pertama lebih tepat.

Nama bapaknya adalah Fadhalah, ia dinisbatkan kepada Bani Bikal
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bin Da'm bin Sa'ad bin Auf, yaitu marga dalam suku Himyar.

Dikatakan bahwa dia adalah anak dari istri Ka'ab Al Ahbar. Versi lain

mengatakan dia adalah putra saudara Ka'ab. Dia adalah seorang tabi'in

dengan status shaduuq. Dikalangan tabi'in terdapat pula seorang

bernama Jabr bin Nauf Al Bakili, dinibatkan kepada Bakil (salah satu

marga dalam suku Hamadan) dan dipanggil Abu Al Waddak. Dia

masyhur dengan nama panggilannya. Barangsiapa mengklaim bahwa

dia adalah anak dari Nauf Al Bikali, maka sungguh dia telah keliru.
'Errt.€.A4'A'^fi 

f i (u"nsotakan bahwasanya dia bukan

Musa Bani Israil). Dalam riwayat Suffan disebutkan , ;i oi e;
,P;i'j.+b e;'P e ta;t+(e (Dia mengatakan bahwa

Musa sahabat Khidhir bukanlah Musa bani Israil). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair yang dikutip An-Nasa'i disebutkan,

f,i 6,i "ot 

lV 6.i r;- :'fti;.|lut qtlAt fi,y i y l+i,rV .u)'+ *
r €ji'i.t qi q i ei'i ctr ill' '*s o$t e:i ol r$"1r ,.s t
uk ,Jtt e ,* 1\* t;-p-'u,.i'c-.;i :a* s.tiut .itlt #'e;;
U; (Aku berada di sisi lbnu Abbas dan di hadapannya terdapat

beberapa orang Ahli Kitab. Sebagian merekn berkata, 'Wahai Abu

Abbas, sesungguhnya Nauf mengaku menerima riwayat dari Ka'ab Al
Ahbar, bahwa Musa yang menuntut ilmu adalah Musa bin Misya,

yahti lbnu Afra'im bin Yusuf Alaihissalam. Makn Ibnu Abbas berkata,

'Apakah engkau mendengar yang demikian darinya wahai Sa'id?' Alat

berkata, 'Benar!' Dia berknta, 'Sungguh Nauf telah dusta (keliru)'."

Tidak ada pertentangan di antara dua riwayat ini, karena mungkin

dipahami bahwa Sa'id tidak mau menyebutkan dirinya dalam riwayat

ini. Adapun kalimat, "Sebagian mereka berkata", yakni sebagian yang

hadir, bukan Ahli Kitab.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur ini disebutkan, "Dikatakan

kepada Ibnu Abbas" sebagai ganti, "Sebagian mereka berkata."
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Sementara Ahmad menukil dalam riwayat Abu Ishaq, # eV $ O€

13) '.tii |f 'Lij sI;- s-$i?i :J6|U,E ,s:*ti (Ibnu Abbas sedang

bersandar, lalu dia duduk tegak dan berknta, "Apakah seperti itu

wahai Sa'id?" Alu berknta, "Benar! alcu mendengarnya.'). Ibnu

Ishaq berkata dalam h'rtab Al Mubtada', "Musa bin Misya hidup

sebelum Musa bin Imran. Dia juga seorang nabi di kalangan Bani

Israil. Para Ahli Kitab menganggap dialah yang pernah bertemu

dengan Khidhir.

!t\:t-:, ai-i Li ;JLt :,!-'Jui )7 61 (Adapun Amr berkata

kepadaht, "Dia berknta, 'Telah dusta [keliruJ musuh Allah). Amr

yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Maksud Ibnu Juraij, kalimat ini

tercantum dalam riwayat Amr bin Dinar dan tidak terdapat dalam

riwayat Ya'la bin Muslim, dan benarlah apa yang dia katakan, karena

Suffan meriwayatkannya juga dari Amr bin Dinar sebagaimana

terdahulu, dan hal itu tidak tercantum dalam riwayat Ya'la bin

Muslim. Adapun kalimat,'Telah berdusta' dan'musuh Allah' dipahami

hanyalah sebagai penekanan dalam melakukan pencegahan dan

menjauhkan orang dari membenarkan perkataan itu.

Sesungguhnya masalah ini pada awalnya te{adi antara Ibnu

Abbas dan Al Hurr bin Qais Al Fazari. Lalu keduanya bertanya

tentang itu kepada Ubay bin Ka'ab. Namun, dalam riwayat itu tidak

ditegaskan tentang apa yang mereka perselisihkan sebagaimana yang

telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu.

rJ,i r*fu k !, Sy:t',),6 @asulutlah SAW bersabda).

Dalam riwayat Suffan disebutkan, "Dia mendengar Rasulullah."

'Fiitt (Dia berkata, "Dia mengingatkan"), yakni dia

memberi nasihat kepada mereka. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang

dikutip An-Nasa'i disebutkan, 'e3t-;ii lr il-t! i' lf-u, $f iilnenau

mengingatkan mereka akan hari-hari Allah, dan hari-hari Allah
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adalah nilcrnat-nikmat-Nya). Imam Muslim menukil dari jalur ini
dengan redaksi, ai'l-:"'o:jLr;J Ar ,liy I' fu.Ju, ei-" (beliau

mengingatkan mereka akan hari-hari Allah dan pemberian-
pemberian-Nya, yabti nikmat-nikmat dan cobaan-cobaan-Nya).
Isyarat ke arah ini telah disebutkan pada tafsir surah Ibraahiim. Dalam
riwayat Sufyan disebutkan, ,p.r-"t f ,f t+ i6 l\enau berdiri

berkhutbah di antarq Bani Israil).

itw Ul|L;]rt'cba 61 up Ttrngga ketika air mata mengalir

dan hati pun menjadi lembut). Tampak bagiku bahwa bagian ini
adalah tambahan Ya'la bin Muslim dalam riwayat Amr bin Dinar,
karena yang demikian tidak tercantum dalam riwayat Suffan dari
Amr. Sementara dia lebih akurat dalam menukil riwayat dari Amr. Hal
ini memberi pelajaran bahwa seorang yang memberi nasehat apabila
nasihatnya telah berpengaruh dan membuat mereka khusyu serta
menangis, maka ia patut meringankan agar mereka tidak bosan.

,Sitij:ii} (Beliau disusul oleh seseorang). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya. Namun, ia berkonsekuensi
bahwa pertanyaan tentang itu terjadi sesudah khutbah di saat Musa
hendak kembali. Dalam riwayat Sufyan terdapat perkara yang
memberi asumsi bahwa kejadian itu berlangsung saat khutbah. Akan
tetapi mungkin pemahamannya disesuaikan dengan riwayat ini, sebab

kalimat, "Berdiri berkhutbah di antara Bani Israil, lalu ditanya",
dipahami bahwa ada bagian yang dihapus, dan seharusnya adalah,
"Beliau berdiri di antara Bani Israil dan berkhutbah, selesai khutbah
dan pulang, beliau ditanya." Secara zhahir, pertanyaan tersebut

diajukan saat Musa AS belum meninggalkan tempat. pendapat ini
diperkuat adanya perselisihan antara Ibnu Abbas dan Al Hurr bin

Qais. Dikat akan, tl*,Li 'rrj,u'# ,r)v6"&3'oiA Si,tr;,1 € y e ,;,i t;*.

flr-! '€bi (Ketika Musa berada di kelompok bani Israil, tibaiiba

datang kepadanya seseorang dan berkata, ,Apakah engkau
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mengetahui seseorang yang lebih berilmu darimu?)-

: , jri \|* Pi'.t;i ,i,\\r €.,F Qqpokah di bumi ada seseorans

yang lebih berilmu darimu? Dia menjawab, "Tidak"). Dalam riwayat

Sufyan disebutkan, ut :Jui flili.rrtS' Ui #i (Dia ditanya, "siapakah

manusia paling berilmu." Dia berknta, "Aku"). Di antara kedua

riwayat ini terdapat perbedaan, karena riwayat Suffan berkonsekuensi

penegasan adanya ilmu baginya, dan riwayat di bab ini menafikan

adanya ilmu dari selainnya, maka tersisa kemungkinan adanya

persamaan. Riwayat di bab ini diperkuat kisah Al Hurr bin Qais, ,Jui

f , 
jr-6 t0j, ';Zi f6i;A'P Qaki-laki itu berkata, "Apakah engkau

tahu siapa orang lebih berilmu darimu?" Musa meniawab, "Tidak").

Sementara adalam riwayat Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim

disebutkan , Pi dtirt h' e\6 ,i ;!;tt ,i, V; ;ot\t e'nb| t ,,Jrui

|*'&i'$ >v3 f :\r 4'0, ,$ u'ry /u, {oia berkata, "Aku tidak

mengetahui di bumi ini seorang yang lebih baik dan lebih berilmu

dariku." Makn Allah mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya Alat

lebih mengetahui kebaikan pada siapa ia, dan sesungguhnya di bumi

ada seorang yang lebih berilmu darimu".). Dalam pembahasan

tentang ilmu telatr dijelas kan masalah yang berkaitan dengan kalimat,

,1b?s'r-Ai @ilah mencelanya). Kalimat ini terdapat pada

pembahasan tentang ilmu. Sementara di sini disebutkan, 'rii

(mencela), yakni tanpa menyebutkan pelaku yang menegur.

Adapun lafazh pada riwayat bab diatas, i'H @tkatatcan

benar), dalam riwayat Suffan disebutkan, #;t* ,!.01$tit ;5ii
'.:)-r',,..jjci $ i-),Tr (Altah mewahyukan leepadanya, "sesungguhnya

Alat memiliki hamba di pertemuan dua lautan, dia lebih berilmu

darimu.'). Dalam kisatr Al Hun bin Qais disebutkan , A:i $fu ;iU
'eJ $* *.(Allah mewahyuknn kepada Musa, "Benar, bahknn dia

20,6 - TATIII'L BAARI



adalah hamba Kami, Khidhir"). Dalam riwayat Abu Ishaq yang

dikutip Imam Muslim disebutkan , |!-i't( '# >Gj f :\r,# lf
(Sesungguhnya di bumi ada seorang laki-laki, dia lebih berilmu
darimu). Abd bin Humaid menukil dari jalur Harun bin Antarah, dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas, Liir ,j6 s'nlsi l:vbi ,e,r'rst ,,Ss A:;"oi
ar\la)r'+ ;* , 'FAi ,'Jri t$ G?:'$ t ,,Sri ,* jt, /6t e &.
(Musa berkata, "Wahai Rabb, siapakah hamba-Mu yang lebilt
berilmu?" Allah berfirman, "Yang dicari manusia untuk diketahui."
Musa berkata, "Siapakah dia dan dimana?" Allah berfirman,
"Khidhir, engkau mendapatinya di tempat batu besar."). Lalu
disebutkan tentang cara bertemu dengannya. Dalam kisah ini
disebutkan,e; d"e;sii *,Pb:?* o'.t; ;ri, o?3

(Musa membisikkan sesuatu pada dirinya tentang keutamaan ilmunya
atau dia menyebutkannya di atas mimbarnya). Pada pembahasan

tentang ilmu, saya telah jelaskan redaksi ini dan kemusykilannya
disertai jawabannya.

Dalam riwayat Abu Ishaq yang dikutip An-Nasa'i disebutk*, if
'or.Jf;j u, P, U ^5'i $V b gesungguhya di antara hamba-

hamba-Ku ada yang Aku beri ilmu yang tidak Aku berikan
kepadamu). Hal ini juga memperjelas maksud hadits. Kemudian Abd
bin Humaid meriwayatkan dari Abu Al Aliyah keterangan yang

mengindikasikan bahwa jawaban tersebut telah ada pada diri Musa

sebelum dia ditanya. Adapun redaksinya , \t ii? 3'a6t3r ;; Gti t:J

tij *t ,,j6 irf * A E1 (Ketika Musa diberi Taurat dan Altah

berbicara langsung kepadanya, dia mendapati [sesuatuJ dalam
dirinya hingga dia mengatakan, "Siapa yang lebih berilmu dariku").
Serupa dengannya dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur lain dari Ibnu
Abbas. Dikatakan bahwa yang demikian terjadi saat khutbah, A:i'?'6
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,;)i (Musa berdiri berkhutbah di antara bani Israil, lalu dia

berkhutbah dengan sangat mengesanknn, makn timbul dalam dirinya
bahwa tidak ada seseorang yang diberi sebagaimana ilmu yang
diberikan kepadanya).

\i-U'aj'r€i:Jr-i (Ota berkota, "Wahai Tuhon dimana dia?,,).

Dalam riwayat Sufyan disebutkan ,lu'r'*J ''t4i q) J- :Jv (Wahat

Tuhan, bagaimana alu dengannya?). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan,'4'Jl e , ',sr rj-j, e #to :s6 (ora berkata,

"Tunjukkanlah alcu kepada laki-laki ini agar aku dapat belajar
darinya").

r*;.'Si,it lnua*nn pengenol untukku). Maksudnya, tanda.

Dalam kisah Al Hun bin Qais dikatakan, q ogjt'n?rt Sa (Maka

Allah menjadikan ikan sebagai tanda untulorya). Dalam riwayat

Suffan disebutkan, ?|d,Lt4i (Bagoimana aku dengannya?).

Sementara dalam kisah Al Hurr bin Qais, 9-i ,4',#t ,;":iiLi
(Musa bertanyo tentang jalan untuk bertemu dengannya).

t ,r',:l-S.i'6-jj';i (Aht mengetahui itu dengannya). Maksudnya,

mengetahui yang aku cari dengan perantaraannya.

):* d jji (Amr berkata kepadalat), yakni Amr bin Dinar.

Adapun yang berkata adalah Ibnu Juraij.

bit uir! * ,Sd llttan berfirman, "Dimana iknn itu

berpisah denganmu"). Maksudnya, dia (hamba yang kamu cari)

berada di tempat itu. Hal itu disebutkan secara terperinci dalam

riwayat Sufyan dari Amr, dia berkata, 1fr e tkLg €J, 'A;t ir:6

'i 'rt cloJl c,ui u,'e;;i lurndaklah engkau membawa ikan dan

meletakkannya dalam keranjang, dimana engleau kehilangan ikan itu,

maka disanalah dia berada). Keterangan serupa terdapat pula dalam
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kisah Al Hurr bin Qais dengan redaksi, q:,6 crrjr crt;i ri1 ,'i'511
iij,,',!1$ (Dikatakan kepadanya, "Apabila engkau kehilangan ikan

itu maka kembalilah, sesungguhnya engkau akan bertemu
dengannya).

,U- rt ,],til &'la berkata kepadaku). Dia adalah Ibnu Muslim.

Adapun yang berkata adalah Ibnu Juraij.

ti? 'i, 
'j,i @ia berkata: ambiltah/bawalah ikan). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, rly' (salah satu jenis ikan).

Kemudian dalam riwayat Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim
disebutkan, o'.il, 'uitt '* U,! ,ts-u €i \i:j ,'i |p (Ditrntatean

kepadanya, "Berbekallah dengan ilcan asin, sesungguhnya dia berada
di tempat engkau kehilangan ikan itu".). Da.'i riwayat ini disimpulkan
bahwa ikan yang mereka bawa adalah ikan mati, karena ikan tidak
diberi garam (ikan asin), kecuali setelatr mati. oleh karena itu,
diketahui hikmah dikhususkannya ikan bukan hewan-hewan yang lain,
sebab hewan yang lain tidak dimakan setelah menjadi bangkai. Hal ini
tidak dapat dibantah dengan dibolehkannya makan bangkai belalang
(selain ikan), karena hewan ini terkadang sulit didapatkan, khususnya
di daerah perkotaan.

UI, *i 'ei. * (Dimana ditiuptran Ruh padanya). Ini adalah

penjelasan kalimat yang disebutkan dalam riwayat lain, i!& 1
(Dimana englcau kehilangannya).

,ft d 'diri tii 'it6 (Dia mengambil itran, lalu
menempatlrnnnya dalam keranjang). Dalam riwayat Ar-Rabi'bin Anas
yang dikutip Ibnu Abi Hatim disebutkan bahwa keduanya
menangkapny4 yakni Musa dan muridnya.
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o(,jJ-'Jrii (Dia berkata kepada muridnya). Dalam riwayat Sufyan

disebutkan ,'o61 6 '&tt ',*y e (Kemudian dia berangkat, dan dia

b erangkat bersama muridnya) .

# r |>:) ,9rt I e;" (6, ei',:tt \b) ,"i; ,Y i'i 
"\,i5

(Maka itulah firman-Nya, "Ketikn Musa berkata kepada muridnya",

Yusya'bin Nun, buknn dari Sa'id). Orang yang mengatakan bukan dari

Said adalah Ibnu Juraij. Maksudnya, bahwa penyebutan nama murid

Musa itu tidak terdapat dalam riwayat Sa'id bin Jubair. Mungkin juga

yang dinafikan adalah susunan redaksi hadits, bukan penyebutan

namanya, sebab dalam riwayat Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Sa'id

bin jubair disebutkan , o:i 'i. €i- rc A '*r:',#''i (Kemudian dia

berangknt dan ilail bersamanya muridnya yang bernama Yusya' bin

Nun). Adapun Nasab Yusya' telah disebutkan pada pembahasan

tentang cerita para nabi. Dikatakan Yusya' inilah yang memimpin bani

Israil sepeninggal Musa.

Ibnu Al Arabi menukil bahwa Yusya'adalah putra saudari Musa.

Jika didasarkan kepada perkataan yang dikutip Nauf bin Fadhalah,

bahwa Musa dalam kisah ini bukanlah Musa bin Imran, maka berarti

murid yang menyertainya, bukan Yusya' bin Nun. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dia berkata: Dikatakan kepada Ibnu

Abbas, "Kami tidak mendengar penyebutan murid Musa sejak dia

bertemu Khidhir." Ibnu Abbas berkata, "Pemuda itu meminum air

yang diminum ikan tersebut, maka dia pun menjadi kekal. Lalu ia

diambil oleh Yang Maha berilmu lalu diletakkan di antara dua

lembaran, kemudian dilepaskan di laut. Ia akan tetap berada di laut

hingga hari kiamat, karena ia tidak boleh meminum air tersebut." Abu

Nashr bin Al Qusyairi berkata, "Apabila ini akurat, maka dia bukanlah

Yusya'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini tidak akurat karena

sanad-nya lemah.

zLO - FATIII'L BAARI



Menurut Ibnu Al Arabi, makna zhahir Al Qur'an berkonsekuensi

bahwa pemuda itu bukanlah Yusya'. Seakan-akan dia

menyimpulkannya dari kata fataa'yang memiliki arti khusus, yaitu

'budak'. Namun, pemyataan ini kurang tepat, karena kata fataa'
digunakan untuk seseorang yang melayani orang lain, baik ia masih

muda maupun sudah tua. Hanya saja disebut'fataa' (pemuda) karena

umumnya yang melayani berusia muda.

,-;Lb ,y e'$ r;4 (Ketika ia berada di bawah naungan batu

besar). Dalam riwayat Sufyan disebutkan, ti;b) ?lrUr t$i ti1 p
6Ui fry33 (Hingga ketika keduanya mendatangi batu besar, keduanya

meletakkan kepala mereka dan tidur).
'orij 

96i ,l (Di tempat tsaryaan).Yakni tempat yang basah.

t t ? . r. ,2ctflt a-i6 s\ Qibaaiba ikan itu bergerak-gerak). Ia mengacu

pada pola kata tafa'ul dengan dasar kata, 'adh-dharb fii al ardh',

artinya berjalan. Dalam riwayat Sufyan disebutkan, G b'j,,j;t +:heri

Vtr e. 
'hLi + e?-t SKit (Ikan itu bergerak-gerak dalam

keranjang, lalu keluar darinya dan jatuh ke laut). Sementara dalam

riwayat Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim disebutkan, |+:*btt

:6it ., 'o';*j, (kan itu bergerak-gerak di dalam air). Kedua versi ini

tidak memiliki perbedaan, karena gerakannya yang pertama adalah

ketika berada di dalam keranjang, dan ketikajatuh di air ia bergerak
juga. Gerakannya yang pertama adalatr ketika ia memulai kehidupan.

Sedangkan gerakannya yang kedua ketika ia berjalan di laut dan

mengambil jalan ke sana.

Dalam riwayat Qutaibah dari Sufyan di bab berikut terdapat

tambahan; Sufyan berkata, "Dan pada selain hadits Amr disebutkan,

Qb6 1f \li; Wy ",y'#- r iu;t' e i'ii ';p a;J;sr Pi ei
-ilt',y;j.pijr 'u'F s't):# f, *.:6 u'oit (Di bawah batu
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itu terdapat mata air yang disebut 'kehidupan'. Tidak ada sesuatu

yang terkena airnya melainknn aknn hidup, maka ikan itu terkena air
tersebut lalu bergerak dan tuntn [keluarJ dari kerajang dan masuk ke

laut).Ibnu Al Jauzi menyebutkan bahwa dalam riwayatnya pada kitab

Imam Bukhari menggunakan kata t*)r tanpa diakhiri htxuf ta'

(marbuthah). Dia berkata, 'Ta adalah apa yang dengannya manusia

hidup." Keterangan tambahan yang disebutkan Suftan bahwa ia
terdapat dalam hadits selain Amr, telah diriwatkan oleh Ibnu

Mardawaih, dari riwayat Ibrahim bin Yasar, dari Sufyan -dan

disisipkan dalam hadits Amr-, ,Si - a* e:iiu6t:VL)r JrW\ r?
,r;lr;:tsi b'#-: i(;l, '* 4 Jrt,6 fr a:),2:t + o,c: ,,)6 - ?6

S(;rr 
'u e?j ;ivi i1a pir & ,at 'u,.t b'c;Pi ,;o \t'&

,ilt e'ui'.i (tttngga kami sampai ke batu besar, Musa istirahat di

delrntnya -yaloi tidur- dia berkata, "Dan di dekat batu itu terdapat

mata air yang disebut 'mata air kehidupan', tidak ada sesuatu pun
yang mati dan mendapatkan airnya melainknn akna hidup, lalu air itu
menetes satu tet6 kepada ikan itu, maka ia pun hidup, lalu keluar

dari keranjang dan jatuh ke laut). Menurut saya, Ibnu Uyainah
menukil yang demikian itu dari Qatadah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalurnya, dia berkata, ,)b Gii

!*ii,til ln' "'r',F 4$.'qb1 64ait'# q Sa- -ilt G,y fna
datang lre tempat mata air di laut yang disebut 'mata air kehidupan',

ketil@ ia terkena mata air itu, Allah mengembalikan ruh ikan

kepadanya). Ad-Dawudi mengingkari tambahan sebagaimana

diriwayatkan Ibnu At-Tin. Dia berkata, 'Menurut saya, tanrbahan ini
tidak akurat. Sekiranya akurat, maka ia termasuk ciptaan Allah dan

kekuasaan-Nya." Dia berkata, "Akan tetapi masalah masuknya ikan

itu ke mata air menunjukkan ia hidup sebelum masuk. Sekiranya

seperti yang terdapat dalam hadits ini niscaya ia tidak membutuhkan

mata air." Dia juga berkat4 "Allah Maha Kuasa untuk
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menghidupkannya tanpa bantuan mata air." Lalu dia berkata,

"Perkatannya ini tidak kuat, baik dari segi klaim maupun penetapan

dalil. Seakan-akan dia mengira bahwa air yang dimasuki oleh ikan itu
adalah air dari mata air tersebut, padahal tidak demikian, bahkan

hadits-hadits yang ada sangat tegas menyatakan bahwa mata air itu
berada didekat batu, dan air itu adalah bukan air laut. Sepertinya yang

menimpa ikan adalah sebagian percikan mata air itu. Barangkali mata

air ini -sekiranya nukilannya akurat- menjadi landasan mereka yang

mengatakan bahwa Khidhir minum dari air kehidupan sehingga ia

menjadi kekal. Pendapat demikian disebutkan dari Wahab bin
Munabbih dan selainnya yaflg menukil berita-berita bani Israil. Abu
Ja'far bin Al Munabbih telah menulis hal itu dalam satu kitab dan

menguatkan bahwasanya ia tidak mempercayai nukilan yang

disebutkan dari cerita-cerita bani Israil.

i:fi'oi ,'u2;;,t tit & aitl t ,'od ;lui i.rJ ei:, (Dan Musa

tidur, makn muridnya berkata, "Aku tidak akan membangunkannya,"
hingga ketikn bangun, dia lupa memberitahukan kepadanya). Dalam

kalimat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional,

dimana kalimat tersebut secara lengkap adalatr 'hingga ketika Musa
terbangun dia pun melanjutkan perjalanan dan muridnya lupa'.

Adapun firman Allah, "Keduanya lupa ikan tersebut", dikatakan

bahwa penisbatan lupa kepada keduanya sebagai pernyataan yang

bersifat global, karena yang lupa adalah si pemuda yang menyertai

Musa, dia lupa mengabarkan kejadian itu kepada Musa, sebagaimana

yang disebutkan pada hadits di atas. Sebagian lagi berkata, "Pemuda

tersebut lupa mengabarkan kepada Musa tentang kisah ikan, dan Musa

lupa menanyakan perihal ikan tersebut setelah terbangun, padahal ikan

itu tidak bersamanya, maka sudah sepatutnya dia bertanya dimana

ikan itu, tetapi dia juga lupa menanyakannya." Ada pula yang berkata,

"Bahkan maksud dari kata(i adalah'keduanya mengaktrirkin', yffig

diambil dad kata 'an-nisyu', artinya mengakhirkan. Maknanya,
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keduanya mengakhirkan untuk mencarinya karena tidak terlalu

membutuhkannya. Ketika keduanya merasa membutuhkannya, maka

keduanya pun ingat akan keberadaannya." Namun, pengertian ini

cukup jauh. Bahkan pengertian tegas dari ayat membenarkan makna

zhahir hadits, yakni si pemuda itu melihat apa yang terjadi pada ikan

dan dia lupa mengabarkan kejadiarurya kepada Musa. Dalam riwayat

Muslim dari Abu Ishaq disebutkan , i@ ,rC|'yi';;,yA rc g ;';"oi
'o:r,IJ- oi ',* ,i,6 ,t6 lt "ri :pi \i :i6 (Ketika terbangun Musa

berjalan mendahului muridnya, maka muridnya berknta, "Alangkah

baibtya aku bersegera menyusul Nabi Allah dan mengabarknn

kepadanya." Dia [periwayatJ berkata, 'Namun dia lupa

mengabarkannya.'). Ibnu Athiyyah menyebutkan dia melihat ikan

yang salah satu sisinya terdapat duri, tulang, dan kulit tipis, sementara

sisinya yang lain tampak utuh. Penduduk di tempat itu mengatakan

bahwa ikan itu berasal dari keturunan ikan milik Musa. Hal ini

mengisyaratkan bahwa setelah ikan tersebut dimakan lalu dihidupkan,

maka sifat tersebut tetap ada padanya dan menurun pada

keturunannya.

f e 6:ji iii ,? f, ,;-r e hr ;t;ii' (Maka Attah menahan

perjalanan air laut hingga seakan-akan bekas ikan itu terlihat di atas

batu). Demikian disebutkan dengan kata 'fuaiar' (batu), sementara

dalam riwayat lain disebutkan dengan kata'jufur'(lubang), dan inilah

yang lebih kuat.

4W ev e,q.\ r;. |*t f e iii oit :)"* ,i.')ri ltmr
berkata kepadaku: Seaknn-aknn bekasnya terdapat pada batu dan dia

membuat lingkaran dengan kedua ibu jarinya dan kedua iari yang

berikutnya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, tlg(! f,t
(Dan kedua iari yang sesudah keduanya), yuqi kedua.jari telunjuk.

Dalam riwayat Sufyan dari Amr disebutkan, 9,LJ' ,h * jtrt (maka

jadilah seperti lingkaran/terowongan). Pemyataan ini menafsirkan
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sifatnya. Kemudian dalam riwayat Abi Ishaq yang dikutip Imam
Muslim disebutkan, 

-h ')b ,* ig.U ) tri4s "ar e bojlt a,p6
a1i*lt @uut bergerak dalam air maka air tidak menuntup kembali dan

j adilah seperti lubang).

Q tS Urt'n {4 U (Sungguh kita telah mendapati kelelahan

karena perjalanan inil. Demikian tercantum ditempat ini secara

ringkas. Dalam riwayat Sufyan disebutkan , ;2 @: gt" #. 6tUC

t*i ti u*'n t:4 "ril s"ri uri ,'04 ,si j6 ,r*ir 'u ,tg ti1 lK"duonyo
berangkat pada sisa hari mereka dan malamnya hingga ketika
keesokan harinya Musa berkata kepada muridnya, ,Berikanlah

makanan kita, sungguh kita telah mendapati kelelahan daram
perjalanan hita ini'.). Ad-Dawudi berkata, "Riwayat ini lemah.,,
Seakan-akan dia memahami bahwa pemuda itu tidak mengabarkan
kejadiannya kepada Musa melainkan sesudah satu hari satu malam.
Namun, itu bukanlah yang dimaksud, bahkan yang dimaksud adalah
permulaan sejak mereka keluar untuk mencarinya. Hal itu diperjelas
oleh apa yang terdapat dalam riwayat Ishaq yang dikutip Imam
Muslim, it ,iC 1(ai tii 6rt b q u s"ti tt\ tvi). J'i $jttsi tili

tl r , , t. t

\SW ,.f i=.rt -$- (Ketika keduanya melewatinya dia berkata kepada

muridnya, "Berikanlah kepada kita makan siang kita, sungguh kita
telah mendapati kelelahan dari perjalanan ini." Dia berkata, "Dia
tidak ditimpa kelelahan hingga keduanya melewatinya"). Dalam
riwayat Sufyan disebutkan, ii ts$t ot3jr ')tE 

,p'r-l,nJr OnY-ii
*. ?nt lMura tidak mendapatkan kelelahan hingga melewati tempat

yang diperintahkan Allah).

# ,f 916 L:,1 'r3r cri; ilr A n Sa pu berkata: Altah

telah memutuskan darimu kelelahan. Ini bukan berasal dari Sa,id).Ia
adalah perkataan Ibnu Juraij. Maksudnya, redaksi ini tidak terdapat
dalam sanad yang dinukil dari Sa'id.
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ili lUengakhirkannya). Demikian tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Kemudian dalam salah satu naskah darinya disebutkan,

i'ii (yang terakhirnya), yakni hingga akhir perkataan. Dia

mengalihkan kepada kutipan ayat. Kemudian dalam riwayat lain

disebutkan, iii (yang akhir). Sementara dalam riwayat selain Abu

Dzar disebutkan, 6?i (mengabarkannya), yakni muridnya

mengabarkan kepada Musa tentang kisah itu. Dalam riwayat Sufyan

disebutkan, ,J'6 (W> jt;-t, oci 19jl,:ast it$-1,\1-rrt\ ,ta'i',Sui

W a*: t-r. pil. oili 1*turtdnya berkata kepadanya, 'Tahukah

kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi'dikutip ayat

hingga firman-Nya, 'menakiublan'. Dia berlata, "Mal<a iknn

mengambil jalan dan Musa merasa takiub"). Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Musa takjub, bagaimana

ikan asin di dalam keranjang dapat berjalan di laut."

tP $q'j Wj 6ea"anya kembali dan mendapati Khidhir).

Dalam riwayat Sufyan disebutkan, (Fi & 6 U)> ,ei )ui lUusa

berlrata, "Itulah tempat yang kita cari".). Sementara dalam riwayat

An-Nasa'i disebutkan, Gi6 ,{, (inilah keperluan ktta). Musa

menyebutkan apa yang Allatr janjikan kepadanya, yakni tentang ikan.

t:;5r dl W\ ,i- Vrei 9&- C) :)ti ",',.i rrlui * titi-p

(Keduanya berbalik menelusuri jeiak keduanya. Beliau berlwta,

"Keduanya kembali menapaki jeiak-jejak mereka." Hingga keduanya

sampai kepada batu itu).L An-Nasa'i menambahkan dalam

riwayatnya,'S,u t or,jl, W ,So 4t g"*pot dimana ikan melala*an

apa yang ia lakuftan). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda itu tidak

I Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutka4 "Demikian disebutkan dalam naskah",

namun ia tidak terdapat dalammatan hadits di tenpat ini.
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mengabarkan kejadiannya kepada Musa hingga keduanya berjalan

dalam waktu yang cukup lama, karena jika dia mengabarkannya sejak

awal mereka terbangun, maka keduanya tidak butuh menelusuri

kembali j ej ak-j ej ak mereka.

t ru t.q';) (Keduanya menclapati Kh i cl hir) . Penyebutan nasabnya

dan penjelasan keadaannya telah dijelaskan pada pembahasan tentang

cerita para nabi. Dalam riwayat Sufyan disebutkan , );!dr J f,g"l ,?
&tt tty (Hingga ketika keduanya sampai ke batu itu ternyata clisana

ada seorang loki-laky'. Ad-Dawudi mengklaim bahwa riwayat ini
keliru, dan yang benar keduanya mendapatinya di satu pulau di tengah

laut. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan di antara kedua

riwayat, karena yang dimaksud setelah keduanya sampai ke batu itu,
maka keduanya mencari Khidhir dan menemukannya di satu pulau di
tengah laut. Dalam riwayat Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim
disebutkan, '$ tly ;i;- ais ,d,'+i ui6 ,ju! 

"-,;rt 
otk arr6

Pr, (Lalu dia diperlihatkan tempat ikan itu, maka dia berkata,

"Disinilalt yang digambarkan kepadaku", dia pun pergi untuk

mencarinya dan ternyata mendapati Khidhir).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, dia

berkata, p_dt it * ,;":i Wn ,i9 ,at *ysr gLi';f irsr uut

flur'$ tty (Air pun terbuka ketika clilewati ikan dan jaclilah seperti

lubang. Musa memasukinya menelusuri bekas ikan dan ternyata ia
mendapati Khidhir). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari jalur Al
Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, '.t ,Jt i:j#t 6 ,;, e:i '&'j

t 'o'jlit ,fr3 ,:o:_ilr 'gS2 iar '^y \tA itbb i:rii- ;"n W ,o'y'.i,

,#l r?ei'.i|y',#- ei S;rt,i:;,1'H- r- 4\t lt3 t* k
'rpA '# 4, G ri-i jt M*o kembali hingga mendatangi batu itu

dan ntendapati ikan. Maka Musa mendahulukan tongkntnya dan
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membuka air dengannya, lalu mengikuti ikan. Tidaklah ikan itu
menyentuh sesuatu dari laut melainkan mengering hingga menjadi

seperti batu. Musa merasa takjub aknn hal itu hingga mereka sampai

kepada satu pulau di laut dan di sana dia bertemu Khidhir). Dalam

riwayat Abu Hatim dari jalur As-Sudi, dia berkata, sampai kepada

kami dari Ibnu Abbas, frt e '+ ',J- :V eiu Aj i'!" os ;."i "oi

o! ',tt, .-o.. t.&- 02 o.'.t?,i t,, to ,1

7 ,,y1, 6';,y J"r5- t|r t^1'? fr Jl,#l,? ,9 bV tln p
il's $esunggrhnya Musa berdoa kepada Tuhannya dan bersamanya

air di satu wadah, beliau menuangkan air darinya ke laut dan jadilah

seperti batu, lalu dia berjalan padanya hingga sampai ke batu besar.

Keduanya naik ke dtasnya lalu memandangi untuk melihat seseorang.

Kemudian dia pun melihatnya).

ttp W ,* ,0y,1:, Cri 'i. L* d.'Sa pxman bin Abi

Sulaiman berkata kepadaku, "Di atas permadani hijau"). Orang yang

berkata demikian adalah Ibnu Juraij. Utsman adalah Ibnu Abi
Sulaiman bin Jubair bin Muth'im. Ia termasuk orang yang menerima

hadits ini dari Sa'id bin Jubair. Abd bin Humaid meriwayatkan dari
jalur Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Utsman bin Abi

Sulaiman, dia berkata, :dt * rP itp W ,* ,-,2>Jr ;V ,si:

(Musa melihat Khidhir di atas permadani hijau di atas permukaan

air).
a.,

9,f, ,;"-* ,.# U.Ll- .l'i (Sa'id bin Jubair berkata, "Menutup

dirinya dengan kainnya). Penafsiran ini dinukil melalui sanad yang

maushul dengan sanad seperti di atas. Dalam riwayat Sufyan

disebutkan , 7c,,F ,yt $$ gernyata seorang laki-laki berselimut

kain). Dalam riwayat Muslim disebutkan, dt & $)6X ti ,;#
(Berselimutkan kain yang diselimpangkan di atas tengkuknya). Abd

bin Humaid menukil dari jalur Abu Al Aliyah disebutkan , e6$'orr:jt

:6rW #t i,?'U ri"i (Musa mendapatinya sedang tidur di satu
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pulau di antara pulau-pulatt di laut seraya menutupi diri dengan

kain).Ibnu Abi Hatim menukil dari jalur lain dari As-Sudi, 't "A ,ei';

'6& W C( :-i G 63 )'y'e',q t )'*',y r* *t (Dia melihat

Khidhir memakai jubah dari bulu dan kain dari bulu, dengan

membawa tongkatnya, dia telah menempatkan padanya makanannya).

Dia berkata, "Hanya saja dia dinamai Khidhir (hijau) karena jika ia

berdiri di suatu tempat gersang niscaya akan tumbuh rerumputan di

sekitarnya." Pada pembahasan tentang cerita para nabi disebutkan

hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi, 'ot'l ;ar'ril't*t
t''o '' t'o ' n"' ' dino*okonlp? iLJ "j45,.C 

'5P 'W. l:"1 & ',/:, (Sesungguhnya ,

Khidhir, karena ia duduk di otas permadani putih dan ternyata ia

bergoncang dan di bawahnya telah menjadi hijau)." Adapun yang

dimaksud 'permadani' di sini adalah permukaan bumi.

". ., . ...'./i*) f 'JSJ etl * p (Musa memberi salam kepadanya,

maka dia pun menyingkap wajahnya).Dalam riwayat Abu Ishaq yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, * qi[, '.i*i , '35b i>g' iA
i,l(,.lr #i tJGs *) @ia berknta, 'Assalaamu alaikum'

[keselamatan atas kamu). Khidhir menyingkap kain dari wajahnya

dan berkata, 'Wa'alaikum salaam' [dan keselamatan juga atas

kamuJ).

,Pa b €'t\'b iJt\ (Oio berkata: Apakah di negeriku ada

salam?). Dalam riwayat Al Kasymihani dinukir, ftu, (di negeri).

Sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan, tptlJr '*)L, $1 lOan

bagaimana salam di negerimu). la bermakna 'dimana' atau

bagaimana'. Ini adalah pertanyaan yang berindikasi kemustahilan. Hal
itu Menunjukkan penduduk negeri itu tidak berada dalam keadaan

Islam. Lalu dikumpulkan di antara kedua riwayat bahwa Khidhir
mengajukan pertanyaan itu setelatr menjawab salam dari Musa AS.
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p* , j6 \Etj,4 e. ;i i,Srt .,i.i ui iJ'6 tui ;r $iapa engkau?

Dia berknta, "Aku Musa?" Khidhir bertanya, "Musa bani Israil?"

Dia menjawab, "Benar!'). Dalam riwayat Sufyan tidak tercantum

kata, L.i( 6 $iapa engkau?). Sementara dalam riwayat Abu Ishaq

disebutkan, b.t)\ rf. ,;n ,Jtt t;.'-i l' i,Jrtl .,t"'i i,Sa :Ui 5; i,:'6

(Dia berkata, "Siapa engkau?" Musa berkata, "Musa" Dia berkata,

"Siapa Musa?" Musa berkata, "Musa Bani Israil')' Keduanya dapat

digabungkan bahwa Khidhir mengulangi pertanyaan itu sebagai

penguat. Adapun keterangan yang diriwayatkan dari jalur Rabi' bin

Anas tentang kisah ini, i>t1.Jr W) ,Sul ,:16 t;-'dl)b ll'Ut :;'j''Jul

g '!g\1,r*lr t ;rril iJa V'} ,J *1U r;'t i,:a ,A:r, i- (Musa

berkata, "Assalamu alaikn wahai Khidhir." Dia menjawab,

"Wa'alaikassalam wahai Musa." Musa berkata, "Engkau tahu dari

mana bahwa aku adalah Musa?" Dia menjawab, "Diberitahukan

kepadalat tentangnlu oleh yang memberitahuknn kepadamu tentang

aku".). Jika riwayat ini akurat, maka ia termasuk dalil bahwa Khidhir

adalah Nabi. Akan tetapi sulit untuk menyatakannya akurat, karena

lafazhdalam riwayat dalam kitab Shahh, A'i iSS 'ei |SS t Ui i;
|Et;'\ $1. (Siafa engkau? Dia menjawab, "Aku Musa'" Dia bertanya

"Musa Bani Israil".).

Ol[:. t;3 iJs (oia berkata, "Apa urusanmu? '). Dalam riwayat

Abu Ishaq disebutkan, + ;q 6 :J'6 (Dia berkata, "Apa yang

membuatmu datang? ").

t:$) 'c.JJt b ,*tA, '*. 'j,i @ku datang agar engkau

mengajariku sebagian apa yang telah diajarknn kepadamu). Abu Amt

membacanya ,rasyadan" adapun ulama lainnya semua membacanya

'rusydan'. Lalu mayoritas mengatakan bahwa kedua versi itu memiliki

satu makna, sama . seperti kata 'baHtl' dan 'bukhl'. Sebagian lagi
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mengatakan jika dibaca 'ra.s1's616n' maka artinya adalah agama.

Sedangkan jika dibaca 'rusydan'maka artinya sikap bijak.

*,i;- ;jt Li: q*, irrr:irr 'oi t*ilJ" ui 4parun fidak cukup

bagimu bahwasanya Taurat ditanganmu dan wahyu datang
kepadamu?). Tambahan ini tidak tercantum dalam riwayat Sufyan.
Menurutku, ia berasal dari riwayat Ya'la bin Muslim.

^abi 
ii d, s*" ) 6ir 

^ 
o,'^:Jx'oi u g#- r rll, ,l,"t t ,ei s"

(Wahai Musa sesungguhnya aku memilibi ilmu yang tidak patut
bagimu untuk mengetahuinya -semuanya- dan engkau memiliki ilmu
yang tidak patut bagiku untuk mengetahuinya -semuanya-).
Penjelasan hal ini cukup jelas, yaitu Khidhir mengetahui hukum-
hukum Allah yang zhahir dan tidak patut bila tidak diketahui seorang
mukallaf, sedangkan Musa mengetahui juga hukum-hukum Allah
yang batin yang datang kepadanya melalui wahyu. Dalam riwayat
Sufyan disebutkan, 'c.Jt 'a5]t6 t * !, p ",y * ,{" ;l A} r-

(wahai Musa sesungguhnya aku berada diatas ilmu dari ilmu Allah
yang Dia ajarkan kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya). Hal ini
semakna dengan riwayat sebelumnya. Isyarat ke arah itu telah
disebutkan pada pembahasan tentang ilmu.

tk ,f 'WU'gil:)6 
lOra berkata, ,,sesungguhnya 

engkau

tidak akan sanggup bersabar bersamaku".). Demikian disebutkan
secara mutlak. Hal ini menunjukkan berlangsungnya penafian apa
yang ditampakkan Allah kepadanya, yaitu Musa tidak dapat bersabar
untuk tidak mengingkari sesuatu yang menyelisihi syariat. Sebab yang
demikian termasuk kemaksuman dirinya. oleh karena itu, Musa tidak
bertanya kepada Khidhir tentang masalah agama. Bahkan dia
langsung berjalan bersamanya untuk menyaksikan apa yang
ditampakkan Allah berkenaan dengan ilmu yang khusus baginya.

Kalimat,'bagaimana engkau bersabar,, merupakan pertanyaan
terhadap soal yang diajukan. Maksudnya, mengapa engkau
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mengatakan aku tidak sabar sementara aku akan bersabar? Maka

dikatakan, 'Bagaimana engkau bersabar'. Sedangkan kalimat, 'engkau

aknn mendapatiku insya Allah sebagai orang yang bersabar dan tidak

menentangmrz', dikatakan bahwa Musa mengucapkan 'insya Allah'

pada konteks sabar sehingga dia pun dapat bersabar, dan dia tidak

mengucapkan 'insya Allah' dalam konteks penentangan sehingga dia

menentang. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Seakan-

akan yang dimaksud adalah dia bersabar mengikuti Khidhir dan

berjalan bersamanya, bukan bersabar untuk tidak mengingkari hal-hal

yang menyelisihi makna zhahit syariat. Mengenai kalimat, "jangan

tanyakan sesuatu kepadaku hingga aku sendiri yang menceritakannya

kepadamu", dalam riwayat Al Aufi dari Ibnu Abbas disebutkan, ;
UA i a.i lningga aku menielas kannya kepadamu).

g)4r?.t-b'iJi5 (Maka seekor burung mengambil dengan

paruhnya). Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang

ilmu. Makna zhahir riwayat ini adalah burung itu mematuk air laut

menyusul perkataan Khidhir kepada Musa tentang apa yang berkaitan

dengan ilmu mereka. Sementara riwayat Sufyan berkonselcrvensi

bahwa yang demikian terjadi setelah Khidhir merusak perahu, L 1\?

|p 4t e'F ziIlrr )'r tb ei,3i':"1 ,Et ,ltt gQ. e';' lr Jil'
ll,'ypAr i|:6 (Adapun yang pertama dilakukan Musa adalah

karena lupa. Dia berkata, "Lalu seekor burung datang dan hinggap di

haluan perahu, lalu ia mematuk ke air laut satu patuknn, maka

Khidhir berkata kepadanya...). Keduanya dapat digabungkan bahwa

kalimat, ,,burung mengambil dengan parultnya" disebutkan setelah

kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu tentang

keberadaan keduanya menaiki perahu, karena riwayat Sufyan dengan

tegas menyebutkan perahu.

An-Nasa'i meriwayatkan dari,jafur lain dari Ibnu Abbas bahwa

Khidhir berkata kepada Mus4 ,Jt-,J'6.f 'jd sidJui J*6 $slti

!
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,-,.1rtjj #'c qld*r',--j;i s &-'\ii, p e 9a;6 qir a*i" v
(Tahukah engkau apa yang dikatakan burung ini? Musa berkata,
"Tidak!" Khidhir berkata, "Ia mengatakan, 'Tidaklah ilmu kalian
berdua yang kalian ketahui dari ilmu Allah, kecuali seperti air yang
berkurang karena paruhku dari semua air laut ini'."). Dalam riwayat
Harun bin Antarah yang dikutip Abd bin Humaid sehubungan dengan

kisah ini disebutkan, ,t-nit ',e l14r'i-rt-'FA J&Ar ,i:, ,yrt
(Tuhanmu mengirim burung layang-layang, maka ia mengambil air
laut dengan paruhnya). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi
dengan kata "khuththaaf', sementara Abd bin Humaid meriwayatkan
dari Abu Al Aliyah, dia berkata, "Menurut saya, burung tersebut

adalah burung yang biasa disebut an-namr." Lalu sebagian pensyarah

Shahih Bukhari menukil bahwa burung itu adalah ash-shurad.

466 
t Jqtt (Keduany a mendapat i p erahu-p erahu p enyeb erangan) .

Ini adalah penafsiran kalimat, Pt e q ) (Keduanya menaibi

perahu), bukan berarti kata 'mendapati' sebagai pelengkap kata
'ketika', karena keduanya menemukan perahu penyeberangan sebelum

keduanya menaiki peratru.

Dalam riwayat Suffan disebutkan, ,r-,Lit ,tg d:" g$-futi
'i:tJ*;"'ot'i'65 # e rfi 6eduanya berangkat berjalan di tepi

laut, lalu keduanya melewati perahu dan mereka berbicara kepoda

orang-orang di perahu untuk membawa mereka). Kata al ma'aabir
adalah bentuk jamak dari kata ma'bar, artinya perahu kecil. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi'bin Anas, dia berkata , 'zi& 

f .gro7
'r* ,^tSA ,-at\ lSebuah perahu yang mulai berangkat lewat di depan

mereka, maka Khidhir memanggil mereka).

'-.;il :JLi e',.-t ,i i.)$.si,.1ri ,lrllr l' + tjui r,ri7
(Mereka mengenalinya. Mereka berkata, "Hamba Allah yang shalih."
Dia berkata, "Kami berknta kepada Sa'id bin Jubair, "Khidhir?" Dia
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berkata, "Benar!'). Menurut dugaan saya, orang yang berkata itu

adalah Ya'la bin Muslim. Dalam riwayat Sufyan dari Amr bin Dinar

disebutkan , f1i*jri ,a, r}'rt ,'i';W" oi'i't.K (Mereka berbicara

dengannya untuk ntentbawanya dan mereka pun mengenali Khidhir

dan merekapun mentb awa [nYa] ).

it-' (Dengan bayaran), yakni dengan upah' Dalam riwayat

sufyan disebutkan, J'F .Ji:fP;;i (Mereka membawa [keduanyaJ

tanpa membayar upah). Kata naul sama dengan ujrah (upah). Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, A;.t'p; naSA

,f.1A: rr'i 6l,,ff6.fjtti ,:fip y)ttt;i 6 Ui* It y '*'&" oi

,t"iti,e'ri & uti ,iy ;@,;r 'iu! '\b'jbi 
r$g'i"'ot A'$ lW gisi

y;i *';etJ (Khiclhir memanggil mereka dan menjelaskan kepada

merekn untuk mentberi setiap salah seorang mereka kelipatan dari

apa yang mereka terinru iika membawa orang lain. Mereka pun

berknta kepada sahabat nterekn, "sesungguhnya kami melihat

beberapa taki-laki di tentpat yang mencurigakan, kami khawatir jika

mereka adalah para pencuri." Pemimpin merekn berkata, "Kita akan

membawa mereka, karena sesungguhnya aku melihat cahaya di

wajah-wajah mereka." Makn mereka membawa Khidhir dan yang

bersamanya tanpa meninta upah). An-Naqqasy meriwayatkan dalam

tafsirnya bahwa para penumpang perahu berjumlah tujuh orang.

Setiap salah seorang mereka memiliki penyakit kronis yang tidak

ditemukan pada yang lainnYa.

4J'L3')') 4';rl (Dia [khidhir] merusalvtya dan membuatkan

pasak padanya). Dalamriwayat Sufyan disebutkan , t'i31')r e f#|t:Ji

iir.;lrurefilr lii'u,r'i eu "rrzAtl ili;4 d ryetika merekn tetah

menumpang perahu, tak ada yang mengejutkan kecuali Khidhir telah

mencopot satu papan perahu dengan kapak). Untuk menggabungkan

kedua riwayat ini dikatakan batrwa Khidhir mencopot papan dan
.,
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menggantinya dengan pasak. ,{bd bin Humaid menukil dari riwayat

Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Muslim, ,b yiig
Uii; (Oi, datang membawa pasak ketika dia merusaknya). Sementara

dalam riwayat Abu Al Aliyah disebutkan, 'lt"t-;i 67 ila$lSr 6y,l
r,JJ,;'eJ i:J. tiil irar fij !},e; (Betiau merusak perahu dan tidak

ada seorang pun yang melihatnya kecuali Musa. Sekiranya ada yang
melihatnya, niscaya mereka aknn menghalanginya antara dirinya
dengan perbuatan itu).

r/3i 4t i'JLi (t't *,|; rtil $ungguh engkau telah

melakukan kesalahan yang besar. Mujahid berkata,
"Kemungkaran"). Ia berasal dari riwayat Ibnu Juraij, dari Mujahid.
Sebagian mengatakan bahwa Ibnu Juraij tidak mendengar riwayat ini
dari Mujahid. Abd bin Humaid meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi
Najih dari Mujahid, sama sepertinya. Sementara Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jalur Khalid bin Qais, dari Qatadah, tentang kata
'imraa', dia berkata, "Yakni sesuatu yang menakjubkan." Lalu dinukil
dari Abu Sakhr tentang kata,'imraa', dia berkata, "Yakni yang besar."

Dalam riwayat Ar-Rabi'bin Anas yang dikutip Ibnu Abi Hatim
disebutkan, ,lji;,re t cr"tli i,Sis: U.q."til3 t:;bb ,al eu.i ,sl il e:i'oi
'&1'li ,Jut *Ar *b ;:ii r';aar jii ti ,{i-'i Jui .#.6 ,)3i tlfi'j:,L
erll, )us r:jla-te fis S;sr'ot, .gUti Ljui 'Ht ai'lr\it rU
grLi- s*itr r4;,*1j ,ai, t'r;*r;i ,;lr'o\71 f,.Ji1:1:yrst (Sesungguhnya

Musa ketika melihat hal itu, maka dia dilansai emosi. Maka dia
mengencangkan bajunya dan berkata, "Engkau ingin membinasakan

mereka, sungguh engkau aknn mengetahui bahwa engkau adalah
yang pertama akan binasa." Yusa' berkata kepadanya, "Apakah

engkau tidak ingat perjanjian?" Maka Khidhir menghadap kepadanya

dan berkata, "Bukankah aku telah berkata kepadamu...,, Musa
dihinggapi rasa kesantunannya dan berkata, "Jangan engknu
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memberi sanl<si kepadaku." Ketika sampai, Khidhir berkata kepada

pemilik perahu, "sesungguhnya aku hanya menginginkan kebaikan."

Merekn pun memuii pendapatnya dan Allah memperbaikinya dengan

melalui perantaraan tangannYa).

t:J-!b U&tl UV ,b jti rlft jllr U€ 6aapun yans pertama

adalah lupa, yang pertengahan adalah pensyaratan, dan yang ketiga

adalah kesengaiaan).Dalamriwayat Sufyan, dia berkata , lt l?i'S'6::

6*,A';,lr J]1' *€: ,'1,ut * h' ,5,t.a (Rasulullah SAW bersabda,

"Adapun yang pertama dari Musa adalah knrena lupa"'), tanpa

menyebutkan yang lainnya. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, Jil'
ttl-4,-l.Glr:3l| *&r:"0#.(y*S pertama adalah lupa, yang kedua

adalah udzttr, dan yang ketiga adalah perpisahan)'

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Ar-Rabi'bin Anas, dia

berkata, dtyi |fr En 9* e'db t;*'ot.,A'|, t"A'Sa 6nianir

berknta kepada Musa, "Jikn engkau terburu-buru bertanya kepadaku

pada kali yang ketiga, maka itulah saat alru berpisah denganmu".). Al

Farra' meriwayatkan melalui jalur lain dari ubay bin Ka'ab, dia

berkata, f'3i' *16'u'$: ,A'i',rJ- lt (Musa tidak lupa, akan

tetapi ini termasuk kalimat sindiran). sanad riwayat ini lemah, dan

yang pertama dapat dijadikan pegangan. Sekiranya hal ini akurat,

maka Musa akan mengajukan permintaan maaf pada yang kedua dan

yang ketiga.

j.)bt-r]) (Keduanya bertemu seorang anak). Dalam riwayat

Suffan disebutkan ,ti'r)b'*At p;.i\1,y(;rt * 9W-6 qi (Ketikn

keduanya sedang berjalan di tepi laut, tiba-tiba Khidhir melihat

seorang anak).
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ii;ii (Lalu clia mentbunuhnya). Huruf fa, pada kata ini adalah

sebagai kata penghubung ('athafl bagi kata 'laqiyaa' (keduanya

bertemu), dan sekaligus sebagai pelengkap kalimat bersyarat, yaitu
kalimat, "Engkau telah membunuh." Pembunuhan termasuk bagian
dari persyaratan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembunuhan anak

terjadi langsung sesudah bertemu tanpa ada jarak pemisah. Ini berbeda

dengan kalimat, 4; 1 -;}Jt e q r h ,? (Hingga ketika keduanya

menumpang di perahu maka dia melubangi/merusalcnya).

Sesungguhnya perusakan te{adi sebagai pelengkap bagi kalimat
bersyarat. Artinya perusakan terjadi beberapa lama setelah mereka
menaiki perahu itu.

tJ,-f UL? Uiw'it6 orXL-uW Ai :'rir'Ji ,ut,i.',:a (ya,ta

berkata, Sa'id berkata, "Dia mendapati anak-anak bermain, maka dia
mengambil seorang anak yang kafir dan tampan). ya'la yang
dimaksud adalah Ibnu Muslim, dan bagian ini dinukil dengan sanad
yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan Sa'id adalah Ibnu Jubair.
Dalam riwayat lain dari Ibnu Juraij yang dikutip Abd bin Humaid
disebutkan , '&ur'u.t "j 'ari,b6 +jr iQ: S)i lseorong atnak yang

cerah wajahnya, lalu dia membaringkannya dan menyembelihnya

dengan pisau). Kemudian dalam riwayat Sufran disebutkan, 3-tli
U;ri 9*.',-jjiri g,Ulaat ghidhir mengambil kepalanya, lalu

mencabutnya dengan tangannya hingga membunuhnya). Sementara

dalam riwayatnya di bab ini disebutkan,'u'iii Qalu dia memotongnya).

Perbedaan ini mungkin untuk digabungkan bahwa Khidhir
menyembelihnya kemudian mencabut kepalanya. Dalam riwayat lain
yang dikutip Ath-Thabari disebutkal, lJ"?s Eli';:;** .i-l:A pia
mengambil batu besar, lalu meremukkan kepalanya). Namun, yang
pertama lebih shatrih. Mungkin juga dia memukul kepalanya dengan

batu kemudian menyembelihnya dan memotong kepalanya.

t-

FATITUL BAARI _ 227



9lu .#i f *ry:*'i{ti i,:tt (Dia berkata, "Engkau

membunuh jiwa yang bersih buknn karena membunuh orang lain dan

buknn pula karena melakuknn dosa). Dalam riwayat ini dibaca al
hints, sementara dalam Abu Dzar disebutkan al hanats. Adapun

kalimat, Jfi il (bukan karena melahtkan) merupakan penafsiran kata

4) Oang bersih). Adapun redaksi yang sebenarnya adalah 'engkau

telah membunuh jiwa bersih y*g belum melakukan dosa, yaitu

membunuh orang lain'.

611 lV;1 o€1 (Adapun lbnu Abbas membacanya). Demikian

dalam riwayat Abu Dzar dan selainnya. Adapun periwayat lain

menukil dengan redaksi, 1: a?y;- 4#;1 o'€ I (Adapun lbnu Abbas

membacanya'zakil,yatan'). lni juga adalah qira'ah mayoritas. Naft',

Ibnu Katsir, dan Abu Umar membacanya'zaakiyafan 1 Namun, yang

pertama lebih mendalam maknanya, karena pola katafa'iilah termasuk

di antara pola kata mubalaghaft (hiperbola).

6itW U;t;s al,$z$ti (Zaakiyatan [yang bersihJ malcnanya

adalah muslimah. Seperti perkataanmu, 'ghulaaman zakiyyan'). Ini
adalah penafsiran dari periwayat. Hal ini mengisyaratkan kepada dua

versi bacaan, yaitu bahwa bacaan Ibnu Abbas dengan pola kata

mubalaghaft, sedangkan bacaan yang lainnya mengambil pola kata

faa'il (pelaku) yang bermakna 'muslim'. Hanya saja Musa

mengucapkannya berdasarkan keadaan zhahir anak tersebut. Akan

tetapi terjadi perbedaan dalam membaca kata ini. Kebanyakan mereka

membaca dengan 'muslimah'. Sementara yang lain membaca

'musallamaft'. Suffan menambahkan dalam riwayatnya di tempat ini,

r:p',#'W'F'Ul|4'#1 Si 6u*ankah alat telah berkata

kepadamu sesungguhnya engknu tidak sanggup bersabar bersamalat).

Dia berkata, "Ini lebih keras daripada yang pertama." Muslim

menambahkan dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair -sehubungan
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dengan kisah ini-, ,;i &J tlIb !,'*t {{i * h' .rl; Ut',;A

:f '*'*iA ot ilut ryo'c'a;ss U:ei';Ki ;Gat ,sij|F fi ll
€,+tL-ty'-i r;U. $labi SAW bersabda, "Rahmat Allah atas kita dan

atas Musa, kalau bukan dia terburu-buru niscaya dia akan melihat

keajaiban-keajaiban, akan tetapi dia telah terikat perjanjian dengan

sahabatnya, lalu dia berkata, 'Jika alat bertanya kepadamu tentang

sesuatu sesudah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku

menyertaimu'). Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin

Ubaid bin Umair dari Sa'id bin Jubair, 
'0t,,:ui: 

"-:":i 
4) + t},Lti

rfr-il :d f i$i 1ruofo saat itu Musa malu dan berkata, "Jika aku

bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudahnya'). Tambahan yang

serupa dengan ini tercantum dalam riwayat Amr bin Dinar dari

riwayat Sufyan di akhir hadits, 'oi vf::i , Pi *\t d,* !, J?iJti
$ii',y t:lb?ot',*- ,F- ? u9 j @asulullah SAW bersabda, "Kita

menginginkan bahwa Musa bersabar hingga Allah mengisahkan

urusan keduanya kepada kita".). Al Ismaili menambahkan dari jalur

Utsman bin Abi Syaibah, dari Suffan,'C biki lteUn banyak dari

apa yang diceritakan).

rjt:t-r r:,t-+j t iU!tt (Keduanya pun berangkat dan mendapati

tembok), Dalam riwayat Sufyan disebutkan, cj--i Yt qt q u!. tilh.'rit

(Keduanya berangknt hingga ketika keduanya mendapati penduduk

suatu kampung). Kemudian dalam riwayat Abu Ishaq yang dikutip

Imam Muslim disebutkan, r-iii( |..jrL:Jti l,Qt etttbi ,*rl,e;:rl'bi

(Penduduk satu kampung yang buruk. Mereka pun berkeliling di
majelis-majelis dan meminta malmn kepada pendudulcnya). Te{adi
perbedaan tentang nama kampung ini hingga melahirkan sejumlah

pendapat, yaitu Ablah, Inthakiyah, Azerbeijan, Burqah, Nashirah, dan

Jazirah Andalus. Perbedaan-perbedaan ini mirip dengan perbedaan

{
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tentang tempat pertemuan dua lautan. Akibat perbedaan dalam hal itu

mengharuskan kita untuk tidak mempercayai satu pun diantaranya.

i,'a;-:,ri i.q&) lk 9;+.,34i,'Jti (Sa,id mengisyaratkan dengan

tangannya seperti ini dan mengangkat tangannya, lalu

meluruskannya). Ia berasal dari riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin

Dinar dari Sa'id. Oleh karena itu, dia berkata sesudahnya, "Ya'la -
yakni Ibnu Muslim- berkata: Aku mengira Sa'id berkata, 'Lalu beliau

menyapunya dengan tangannya.sehingga menjadi- lurus'." Dalam

riwayat Sufyan disebutkan , 'JG -JJ.6i$-'&-bi Ui" rtr-ta' 6it
iiuli ou. :^aeJt (Keduanya mendapati tembokyang hampir roboh -Dia

berkata condong- Khidhir melakukan dengan tangannya lalu

menegakkannya). Ats-Tsa'labi menyebutkan bahwa lebar tembok itu

adalah 50 hasta dan panjang 100 hasta, dalam ukuran hasta mereka.

*"i r;i :i4; )s .rsi *t, c:itit *'j ,Jts (oro berkata,

"sekiranya mau engkau dapat mengambil upah atas hal itu." Sa'id

berkata, "Upah yang dapat kita makan"). Sufyan menambahkan

dalam riwayatnya, |ii ,ei;bi tJ:, 
€*k" * iEtiy ,A'i ,rut

rpi 4ir ..:li.*i} (Musa berkata: Suatu knum yang kita datangi dan

mereka tidak memberi makan kepada kita dan tidak meniamu kita,

sekiranya engkau menginginknn niscaya engkau dapat mengambil

upah untuk itu). Dalamriwayat Abu Ishaq, dia berkata , '4.$t jl tii

4'.t-; ,,:ui ,*;tt )h ei'bii ,:'N.t (Ini adalah perpisahan antara

aku dan engkau. Musa memegang ujung pakniannya dan berkata,

" Ceritakanl ah kep adalat " ) . Ats-Tsa' labi menyebutkan bahwa Khidhir

berkata kepada Musa, "Engkau mencaciku karena merusak perahu,

membunuh anak kecil, dan menegakkan tembok, dan engkau lupa

dirimu ketika engkau lemparkan di laut, ketika membunuh seorang

Qibthi, dan ketika engkau memberi minum kambing piaraan dua putri

Syu' aib karena mengharapkan pahala."
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U-ti'j;,6i a,& a.t a1:it 6;ci o,& 1 <W $,rr7 tsk 11 4dapun di

belakang mereka ada seorang raja -adapun dihadapan mereka- Ibnu
Abbas membacanya, "di hadapan mereka seorang raja"). Dalam

riwayat Sufyan,Ibnu Abbas membacanya, i,i!. F'$iU"* gfli o'&'t

*i }iJ.L* (di hadapan mereka ada seorang raja yang mengambil

paksa setiap perahu yang layak pakai). Adapun pembicaraan tentang
kata waraa'a (di belakang) telah disebutkan dalam tafsir surah

Ibraahiim.
. . t t . t. t t4'r:i.U't:i^ili )4i -bV ote'i (Mereka mengatakan dari selain

Sa'id bahwasanya ia [rara ituJ adalah Hudad bin Budad). Orang yang
mengatakan seperti itu adalah Ibnu Juraij. Maksudnya, penyebutan

nama raja yang mengambil setiap perahu tidak tercantum dalam
riwayat sa'id. Saya katakan, hal ini telah dinisbatkan Ibnu Khalawaih
dalam kitab Lais kepada Mujahid. Dia berkata, ..Ibnu Duraid
mengatakan bahwa Hudad adalah nama salah seorang raja Himyar.
Dia dinikahkan oleh Sulaiman bin Daud dengan Bilqis." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, jika hal ini akurat, maka dapat dipahami adanya
kejadian yang berulang dan terjadi kesamaan nama, karena masa
antara Musa dan Sulaiman sangat jauh.

Kebanyakan riwayat menyebutkan 'Hudad'. Sementara Ibnu
Atsir menukil dengan kata 'Hadad'. Para ulama sepakat bahwa huruf
dal pada kata ini berbaris fathah. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih
huruf ha' diganti huruf mim (Mtdad). Adapun bapaknya adalah
Badad. Dalam Tafsir Muqatil disebutkan batrwa namanya adalah
Minwalah bin Julandi bin Sa'id Al Azdi. Dikatakan juga bahwa dia
adalah Al Julandi, yang berada di Jazirah Andalus.

')# op:j-"J,.J,;tijJUtiyrl'i (Anakyang terbunuh namanya -

menurut merekn- adalah Haisur). orang yang berkata demikian
adalah lbnu Juraij. Haisur disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Kasymihani. Demikian juga dalam riwayat Ibnu As-Sakan. sementara

FATIIUL BAARI - 23I



dalam riwayat selainnya disebutkan Jaisur. Al Qabisi menukil dengan

kata Hansur. Sementara Abdus menukil dengan kata Haisun. As-

Suhaili menyebutkan bahwa ia melihatnya dalam salah satu naskah

dengan tandafathah pada huruf ha' dan terdapat dua nun di awalnya

yang berbaris dhammah, antara keduanya terdapat huruf wawu sukun.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Syu'aib A1 Juba'i sama seperti Al

Qabisi. Dalam Tafsir Adh-Dhahak bin Muzahim disebutkan bahwa

namanya adalah Hasyrad. Sementara dalam Tafsir Al Kalbi disebutkan

nama anak itu adalah Syam'un.

tkJ z;i:,'F'*Ui!$ (Raja yang mengambil pal<sa setiap

perahu). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa Ubay

membacan ya, Q-b ziJ.* 1:4*"F '*:U- (Mengambil pal<sa setiap

perahu yang layak pakai). Sementara dalam riwayat Ibrahim bin

Yasar dari Sufyan disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud membacanyu, 'p?

t;* t;;* ajSa getiap perahu yang baik secara pal<sa).

q.qb:r-i-ltt 
^'. 

c"j e tSt b\1ii lltcu ingin apabila perahu itu

melewati raja tersebut niscaya dia membiarkannya karena cacat yang

ada padanya).Dalamriwayat An-Nasa'i disebutkan, ,-? Wibt oi'r6

6'ii'r; 1 (Aku ingin membuat perahu itu cacat agar raja tidak

mengambilnya).

ltyAA 6hUf tsi:'sa s$ @pabila mereka telah lewat maka

mereka bisa memperbaikinya dan mengambil man faat darinya).

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, '4.s e,.t:tjf,;i A'tf'ttljtu s$

1 @pabila mereka telah melewatinya makn mereka dapat

menambalnya serta memamfaatnya dan tetap memilikinya).

)duri:tlj* &j l:iti; a:'* J* ,y &j (Di antara mereka

ada yang mengatakan mereka menutupinya dengan qarurah, dan ada

juga yang mengataknn dengan qaar). Al Qaar adalah az-zaft (tet).
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Sedangkan 'qaaruurah' disebutkan dalam kebanyakan riwayat dengan

huruf qaf, akan tetapi dalam riwayat Ibnu Mardawaih terdapat

keterangan yang menunjukkan bahwa ia menggunakan huruf fa',
karena tercantum dalam riwayatnya dengan kata tsarurah. Huruf tsa'
pada kata ini terletak di posisi hnraf fa' di sejumlah narna, dan ia
bukan pengganti huruf qaf. Al Jauhari berkata, "Kata faara-fauratun
sama dengan tsaara-tsauratun." Jika pernyataan ini akurat, mungkin
ia mengacu kepada pola kata fa'ula dari kalimat'tsauraan al qidr',
yakni mendidih di dalamnya al qaar dan selainnya. Saya telah
j elaskan bahwa kata' q aaruur ah' mengacu kepada pola kata fa a'uul ah

dari kata al qaar. Adapun qaaruurah dengan arti botol yang terbuat

dari kaca, maka itu tidak mungkin dijadikan penutup lubang di perahu

tersebut. Namun, menurut Al Karmani mungkin saja botol kaca

ditempeli sesuatu, lalu digunakan untuk menutup. Akan tetapi
pernyataan ini sangat jauh dari maksud yang sebenarnya. Kemudian

memperbaikinya dengan menggunakan kayu/papan). Tentu saja versi
ini tidak menimbulkan kemusykilan.

t$* otif t *:t^7.( og (Adapun kedua orang tuanya adalah

mulcrnin dan dia kofir).Maksudnya, anak yang terbunuh itu adalah

kafir. Dalam riwayat Sufyan disebutkan, llL? * ?t- { i>Ylt *i1

)* u;)rb't-S il7.1 oG 1 gaopun anak yang terbunuh maka ia telah

ditetapkan pada hari ditetapknn sebagai orang kafir. Sedangkan

kedua orang tuanya sangat sayang kepadanya). Dalam kitab Al
Mubtada' Wahab bin MunabDift disebutkan nama bapaknya adalah

Mulas, dan ibunya adalah Rahima. Dikatakan juga nama bapaknya
adalah Kardi dan nama ibunya adalah Sahwa.

p; ,1r.'06;t;i-bi ,"b'^b q.LJ-"ot <t.Si tip 6i'oi t:;J,i)

([Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya
itu kepada kesesatan dan kekafiranJ yaloi kecintaan keduanya
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kepadanya membawa mereka mengihttinya dalam agamanya). ltri

berasal dari tafsir Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Muslim, dari Said bin

Jubair. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Salim A1 Afthas dari

Said bin Jubair sama sepertinya. Abu Ubaidah berkata tentang firman-

Nya,' yurhiqahumaa', yakni meliputi keduanya.

(4 ) ilf cjln l:fl @3'q:rrt'ak ) 4 ,?> (yane tebih baik

kesuciannya dari analcnya itu dan lebih dalam kasih sayangnya

[kepada ibu bapahryaJ. Berdasarkan firman-Nya, "Mengapa engkau

bunuh jiwa yang bersih'). Maksudnya, kata zakaatan disebutkan

karena sesuai dengan kata zakiyyatan.Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan

dari Hajjaj bin Muhammad, dari,Ibgu Juraij, tentang firman-Nya

dalam surah Al Kahfi [18] ayat at, iu-fi 4 t? dia berkata, tiU"1

(Islam). Dari jalur Athiyah Al Aufi, dia berkata , (i-2 (agama).

*i ff Lt,lr J\\u t"'* ?\1 yr(", (G) ej?:> (Lebih dekat

kasih sayang; keduanya lebih sayang terhadapnya daripada yang

pertama yang dibunuh Khidhir). Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Idris Al Audi dari Athiyah sama sepertinya. Dari Al Ashma'i, dia

berkata, "Ar-Rahim artinya kerabat. Jika dibaca ar-rahm, artinya

kemaluan perempuan. Sedangkan jika dibaca ar-rufum maka artinya

adalah kasih sayang." Dari Abu ubaid A1 Qasim bin Salam

disebutkan,"Kata ar-ruhm dan ar-rafum adalah semakna, sama seperti

kata al ,umr dar_ al ,amr." Adapun kata'rufuma' akan disebutkan pada

bab sesudahnya.

'{-;A f+-f $ {u Ce:'t (Selain Sa'id mengatakan bahwa

keduanya diberi ganti anak perempuan). Ia adalah perkataan Ibnu

Juraij. Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu

Juraij, dia berkata;Ya'labin Muslim meriwayatkan juga dari Said bin

Jubair bahwa ia adalah anak perempuan. Kemudian dalam riwayat Al

Ismaili melalui jalur ini, dia berkata, "Dikatakan juga dari Said bin

Jubair bahwa dia adalah anak perempuan." An-Nasa'i meriwayatkan
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dari jalur Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ",ji,'t;A

:€fui 
'u *i'u{j 4:a $r.i ,j$'6'g ) b ,_* v,S; luot o keduanya

diberi ganti oleh Tuhan mereka yang lebih baik darinya dan lebih
suci." Dia berkata, "Diberi ganti untuk keduanya seorang anak
perempuan, lalu ia melahirkan salah seorang nabi)." Ath-Thabari
meriwayatkan dari jalur Amr bin Qais sama sepertinya.

Ibnu Mundzir menukil dari jalur Bistham bin Humail, dia
berkata, "Keduanya diberi ganti seorang anak perempuan yang

melahirkan dua orang nabi." Abd bin Humaid menukil dari jalur Al
Hakam bin Aban dari Ikrimah, "Ia melahirkan anak perempuan."

Sementara Ibnu Abi Hatim menukil dari jalur As-Sudi, "Dilahirkan
untuk mereka anak perempuil, dan anak perempuan itu melahirkan
seorang nabi, dialah Nabi sesudah Musa. Mereka berkata kepadanya,

'Utuslah untuk kami seorangraja yang kami berperang di jalan Allah'.
Nama nabi ini adalah Sam'un. Adapun n,rma Ibunya adalah Hanah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'ab
bahwa yang dilahirkan adalah anak laki-laki, tetapi sanad riwayat ini
lemah. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sama sepertinya. Dalam Tafsir lbnu Al
Kalbi disebutkan, "Melahirkan anak perempuan, dan anak perempuan

itu melahirkan sejumlah nabi, lalu Allah memberi petunjuk kepada

umat-umat dengan melalui mereka." Dikatakan, jumlah keturunannya
yang menjadi nabi sekitar 70 orang.

"a:E 
6t,,17rt f V'Ut t'b *1 ;.'::tts $1i gaapun Daud bin

Abi Ashim meriwayatknn dari sejumlah orang bahwa ia adalah anak
perempuan). Ini juga perkataan Ibnu jurarj. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Ismail
bin Umayyah, dari Ya'qub bin Ashim, "Keduanya diberi ganti

seorang anak perempuan." Dia berkata, Abdullah bin Utsman bin
Khutsaim mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair,
"Sesungguhnya ia adalah anak perempuan." Ibnu Juraij berkata:
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Sampai berita kepadaku bahwa pada hari anak itu dibunuh ibunya

sedang mengandung anak laki-laki. Sementara Ya',qub bin Ashim

(saudara laki-laki Daud), keduanya adalah putra Ashim bin Urwah bin

Mas'ud Ats-Tsaqafi, keduanya tergolong tsiqah dan termasuk tabi'in.

Pelaiaran vans daDat diambil

l. Disukai sifat antusias untuk mendapatkan ilmu, melakukan

perjalanan untuk menuntut ilmu, bertemu pata guo, dan

menempuh kesulitan dalam hal itu.

2. Boleh meminta bantuan kepada pengikut untuk menuntut ilmu.

3. Boleh menggunakan kata fataa (yang umumnya bermakna

budak') dalam arti pengikut.

4. Boleh menjadikan orang yang merdeka sebagai pelayan.

5. Ketaatan seorang pelayan terhadap yang dilayaninya.

6. Permintaan maaf orang yang lupa.

7. Boleh menerima hibah dari selain muslim.

g. Kisah ini dijadikan dalil bahwa Khidhir adalah seorang nabi.

Pandangan ini didukung sejumlah dalil seperti telah saya

sebutkan pada pembahasan terdahulu, di antaranya; firman Allah

dalam surah Al Kahfi US] ayat 82, "Dan bukanlah aku

melala*annnya menurut kemauanku sendiri" seperti perbuatan

Musa yang mengikuti Khidhir untuk belajar darinya, pernyataan

bahwa Khidhir lebih berilmu dari pada Musa, perbuatannya

membunuh jiwa karen a apa yangdijelaskan sesudahnya.

g. Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya menolak

mudharat (bahaya) yang lebih besar dengan melaksanakan yang

lebih ringan darinya.

10. Membiarkan sebagian kemungkaran karena takut akan timbul

kemungkaran yang lebih besar.
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11. Boleh merusak sebagian harta untuk memperbaiki yang lebih
banyak, seperti mengebiri hewan untuk digemukkan, memotong

telinganya agar terjadi perbedaan. Demikian juga perbuatan wali
anak yatim membayar uang 'damai'kepada penguasa, dari harta

anak yatim, jika khawatir akan hilang semuanya, tetapi semua

ini hanya berlaku dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan

nash-nash syariat. Maka tidak boleh melakukan pembunuhan
jiwa bagi mereka yang dikhawatirkan akan melakukan
pembunuhan yang banyak, sebelum dia melakukannya. Hanya

saja Khidhir melakukannya karena Allah telah
memberitahukannya kepadanya.

Ibnu Baththal berkata, "Perkataan Khidhir, 'Adapun anak kecil
itu adalah kafir'," didasarkan pada keadaan si anak pada masa

yang akan datang, sekiranya hidup niscaya dia akan sampai

kepada hal itu. Masalah disukainya membunuh yang, seperti ini
maka tidak diketahui kecuali oleh Allah. Bagi Allah hak untuk
memberi keputusan kepada hamba-Nya atas apa yang

dikehendaki sebelum baligh dan sesudahnya."

Mungkin juga ini menjadi dalil yang membolehkan memberi

taklif (beban syariat) kepada anak yang mendekati usia dewasa

sebelum baligh. Sesungguhnya yang demikian dibolehkan dalam

syariat tersebut.

14. Boleh mengabarkan kelelahan, rasa sakit dan sebagainya.

Namun, hal ini bukan karena marah atau tidak senang terhadap

apayang ditetapkan.

15. Orang yang menghadap kepada Tuhannya akan diberi
pertolongan dan tidak cepat merasa lelah dan lapar. Berbeda

dengan orang yang ingin menghadap dan bertemu dengan selain-

Nya, misalnya, dalam kisah Musa ketika berangkat menuju

pertemuan dengan Tuhannya, yang merupakan ketaatan kepada-

Nya, maka tidak dinukil bahwa dia merasa lelah atau meminta

t2.

13.
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16.

t7.

makanan dan tidak juga ditemani seorang pun' Adapun ketika

dia berangkat ke Madyan untuk kebutuhan dirinya, maka dia

ditimpa kelaparan. Begitu juga ketika menuju ke tempat

pertemuan dengan Khidhir, maka dia juga ditimpa kelelahan dan

lapar, karena itu untuk kepentingan dirinya.

Boleh meminta makanan dan jamuan.

Adanya permintaan maaf pada kali pertama dan tegaknya Hujjah

pada kali kedua.

Ibnu Athiyah berkata: Mungkin inilah yang menjadi pokok

pemikiran Imam Malik dalam menetapkan batasan dalam

hukum-hukum hingga tiga hari dan juga dalam perkara-perkara

lain.

Kebagusan adab bersama Allah dan tidak disandarkan kepada-

Nya apa yang tidak layak didengar. Meskipun semuanya

berdasarkan ketetapan-Nya. Hal ini didasarkan kepada perkataan

Khidhir tentang perahu, qi oi'c,'r3ii (Aku ingin membuatnya

cacat), dan perkataannya sehubungan tembok, A-!)1l\6 futaka

Tuhanmu menginginkanl. Serupa dengan ini sabda beliau SAW,

a-}t'.,ij'f,-Jt3 , !\'r?50 6"Uaikan ada di tangan-Mu dan

keburukan bukan kepada-Mu).

18.

19.
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ft p; ,+i)t'u aL)tibie',

e JF a;'Sr 6i

4. Firman Allah, tih tir;7 "U q W tirri U:r, ita, SA 514 t"lit

t2b3 -dy -lt- t;a

" Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada
muridnya, "Bawalalr ke mari makanan kita; sesunggahnya kita

telalt merasa letilt karena perjalanan kita infr, hingga firman-Nya
"mengikuti jejak mereka semula". (Qs. AI Kahfi [18]: 62-6a)

u;erui ss fir73 di g 6 E\ i,su .tk \; >\;:r1L
,>"i*t .'pt ?vX K brfr- ,:& .Vt; ,tk') rr1 (, 'et

.1,, c .rc , t z z o...n-

^-- Jl ..o l^> r .J>l c \)J>.jl r
\ J 9. J / J J

i;:ir "6,- ;'i'r. ,s)r -c
Shun'an artinya amalan (perbuatan), hiwalan artinya

tafuawwulan (perpindahan). Dia berkata, "Itulah (tempat) yang kita
cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kata
imran dan nulvan artinya sesuatu yang besar. Yanqadhdha artinya
tercabut sebagaimana tercabutnya gigi. Kata latakhidzta dan
wattakhadzra memiliki makna yang sama. Ruhmaa berasal dai. ar-
rufum, ia lebih dalam penekanannya daripada rafumah. Diduga bahwa
ia berasal dari ar-rahiim. Mah,kah biasa dinamai ummu ruhm, artinya
rahmat turun padanya.
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4. firman Allah, r72)t it 6-'ti 
'\'.q|')i'J\3

,,Muridnya menjawab, "Tahukah *o*,u tatka'la kita mencari tempat

berlindung di batu tadf'. (Qs' Al Kahfi [18]: 63)

oi'&';!-;-<.)r G'; oyy'& i) d :lc 7 i * ,f
6L ir \*;k |Jw ,rVat er.;'U.(;\ q. ;;.
(:# ;; iu ilv *', ))L \t 'v ir Jv, * 7s U Al

--, rl *\t i-:;i 61 i,Ss t;'i ;\'6i ,';',P'Errt ,i. ,t,

*f '; /.Ht #.q:V "a )e ;,;l\ i't?r,t\.^:!lt'\i.

4i* d c; L:s i,sv W\ 8t |,3 L:''qi iJs,&
,o .,.. t t,.i t... . , , .., :rG.A$Cir--,)*r*J
A 1yl oui 4'..J L,/-f CF i.)

'*'; :'Js .6:r.e \p i;*)t AGr & tt it q;j 9i
Jli G: i,ss tf * ?v €.'),LQ:"'J;' 1b L?, ev
,-G6 . *'tt}; W.c'a'.=-;-l i#' e i,r- E ;-*)l
';-'t; 

SSrSt ,y ,Ff:':):H' ,'JG .4\ *.:6 ,-t'o-#t
'* {, i,Ss.irir . sirrb u) :'or;n. Jt:';;'ri;".r Ls ,:H,

qii t\Ui;i :)i c ?;;6';'J6 .t.'rl c')iG & 'a\t

e. )f, t:- t-;:j,ju ..,:ir ..o'-ilt'4; jY ;i:at it
ti.; l_jil.itJJ ,rilt? oars -ilr et:L'-i,tLe.,r,i'l

p,>7ri, !l ;y.2t JL#tt*,'Jv.t.; r,;k,
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;; ti i,Sw tp>t1rr :*]'1. Jt': ilu ;; fL 'rtu ,7';.

q ;:trti JL:!:it'b,iG .g i,ssr,p,t)\q. ,-?i" i,ss

l' + H * e'$\,;; t;- :';Ar'i',ls rr1*r'.*
:Jv .ilx; I ii,r U.b,:u' nr: d e & *r'^5bi v hr i(j;

.1.'u'lo

4uo+f eiA'* 4u; :ll #t';,ti,ivraJ;'J
,'pir ;i ,U"ryr'-'i ,,yilt *v lV;" tatr'tb .r!;
,'lu agsr S's ,;{;, ,:Jrrl .J'; ;|e'* C i6
;At i*,F, e irq'"-r1t a *r & )fu e'ri

ct'rr, v'r\:+ Yt A' & e 6>,At Ct *j'd* G ,eA
,g'slr-i ly'*ai'# ,\;;'*'* :Jv .i:4'rrtAr w

A'.>"r--J ,J\--1 ,7 6k i'y ,ei U',lra i,fJr o'*
g* r-i ril.tauc' At'J u rqii'o ;4,13,;t W
::-vi ,ei'i'Ju ,i# oltr:cAr "r-lv ,9t74t'{ &
'; dii'Jui ;i isG tK,* ;''r) ton 116 ; *
(y-JW t-o';,6 fu "oi r;'v,t; jt- t*,r'#
zy G3 i\,;; i',Sw .'{$:G lk ry;*.iw ];{'ui *.J-

ru 'ju t;i ,1, o'-,1,i\';.)'; $r,-b'- lt tfu C r-"it

J;r|Sta .rk ,1,W I c ,"Y'ai/t; |!ij ,*'ot;
o . .oi, a '-t ,. , t..i ' o 

" ^ 
'" \

-w 
e,,-;>'k;;,:tu\is,&': rti St * b\
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tr:rA4) o(')'t:A

.tlg
kLu t... o t- .l

dJJr t4-.t-"1 6# Ct',slt'1 :)ls 4ii
1r(; i)dr (?1 'Q* rA,v

4727. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada

Ibnu Abbas; Sesungguhnya Nauf Al Bikali mengatakan bahwa Musa

Bani Israil bukan Musa Khidhir. Dia berkata: Musuh Allah itu telah

berdusta (keliru). Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami,

Rasulullah SAW bersabda, "Musa berdiri berkhutbah di kalangan

bani Israil, lalu dikatakan kepadanya, 'Manusia manakah yang lebih

berilmu?' Musa berkata, 'Aku'. Maka Allah mencelanya karena tidak

ntengembalikan ilmu kepada-Nya, lalu diwahyukan kepadanya,

'Bahkan salah seorang hamba-Ku di pertemuan dua lautan, dia lebih

berilmu daripada kamu'. Dia berkata, 'Wahai Tuhan, bagaimana

jalan menuju kepadanya?' Allah berfirman, 'Hendaklah engkau

mengambil ikan -dan meletakkannya- di keranjang. Dimana

engkau kehilangan iknn itu, maka ikutilah ia'." Beliau bersabda,

"Musa keluar dengan muridnya Yusya' bin Nun. Keduanya pun

membawa ikan. Hingga ketika keduanya sampai pada batu itu,

keduanya singgah di dekatnya. " Beliau bersabda, "Muse meletakkan

kepalanya dan tidur." Sufyan berkata; Di selain hadits Amr
disebutkan, beliau bersabda, "Di dasar batu terdapat mata air yang

disebut 'mata air kehidupan', tidak ada sesuatu yang terkena airnya

melainkan akan hidup, lalu ikan itu kena air tersebur. " Beliau

bersabda, "Ikan itu bergerak dan keluar dari keranjang lalu masuk ke

dalam laut. Ketika Musa terbangun, dia berkata kepada muridnya,

'Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih

karena perjalanan kita ini'. " Beliau bersabda, "Dia tidak merasa letih

hingga melewati apa yang diperintahkan kepadanya. Muridnya -
Yusya' bin Nun-berkata kepadanya, 'Tahukah kamu tatkala kita

mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa

(menceritakan tentang) ikan itu'." Beliau bersabda, "Keduanya

kembali menelusuri jejak-jejak keduanya semula. Keduanya pun

{

I
i

I
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mendapati di laut seperti lingkaran (terowongan) tempat ikan lewat.

Maka bagi muridnya rasa takjub dan bagi ikan tempat berjalan."
Beliau bersabda, "Ketikn keduanya sampai ke batu itu, ternyata

keduanya mendapati seorang laki-laki yang menutupi dirinya dengan

knin. Musa memberi salam kepadanya dan laki-laki itu berkata,

'Bagaimana salam di negerimu?' Dia berkata, 'Aku Musa'. Laki-laki
tersebut berkata, 'Musa Bani Israil?'Musa menjawab, 'Benar!'Musa
berkata, 'Apakah aku boleh mengikutimu agar engl<au mengajariku

dari apa yang diajarkan Allah kepadamu?' Khidhir berkata

kepadanya, 'Wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di atas ilmu

Allah yang Dia ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya, dan

aku berada di atas ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadaku dan engkau

tidak mengetahuinya'. Musa berknta, 'Bahkan aku akan mengikutimu'.

Khidhir berkata, 'Jika engkau mengikutiku makn jangan bertanya

kepadaku tentang sesuatu hingga aku sendiri yang menceritakannya

kepadamu'. Keduanya berangkat berjalan di tepi laut. Lalu lewatlah

sebuah perahu. Khidhir pun dikenali, maka mereka membawanya di
perahu tanpa upah 4ia berkata, 'Tanpa bayaran'- dan keduanya

menaiki perahu." Beliau bersabda, "Kemudian seekor burung datang

dan hinggap di haluan perahu, lalu mencelupkan paruhnya di laut.

Khidhir berkata kepada Musa, 'Tidaklah ilmumu dan ilmuku serta

ilmu semua ciptaan dibanding ilmu Allah, kecuali sekadar seperti apa

yang dicelupkan burung ini dari paruhnya'. " Beliau bersabda, "Tidak
ada yang mengejutkan Musa kecuali tibaliba Khidhir dengan sengaja

mengambil knpak lalu merusak perahu." Musa berkata kepadanya,

'Kaum ini telah membawa kita tanpa upah, lalu engkau sengaja

merusak peirahu merekn unfiik menenggelamkan penumpangnya,

sungguh engkau telah melakukan...' (aya|. Keduanya berangkat dan

ternyata keduanya mendapati seorang anak sedang bermain bersama

anak-qnak lainnya. Khidhir memegang kepalanya dan memotongnya.

Musa berkata kepadanya, 'Englau membunuh jiwa yang bersih bukan

lurenta memlfiinuh orang lain, sungguh engkau telah melahtlcan
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perbuatan yang mungkar '. Khidhir berkata, 'Bukankah aku telah

berkata kepadamu, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar

bersamaku -hingga firman-Nya- mereka enggan menjamu keduanya.

Lalu keduanya menemukan tembok yang hampir roboh. Khidhir pun

melakukan [memperbaikinyal dengan tangannya seperti ini dan

menegakkannya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kita

masuk perkampungan ini dan mereka tidak mau menjamu kita serta

titlak memberi makan kita. Sekiranya mau, engkau dapat mengambil

upah atas pekerjaan itu'. Khidhir berkata, 'Inilah perpisahan antara

aku clan engkau. Aku akan menceritakan kepadamu takwil hal-hal

yang engkau tidak mampu bersabar atasnya'." Rasulullah SAW

bersabda, "Kita berharap sekiranya Musa bersabar hingga dikisahkan

kepada kita ttrusan keduanya." Periwayat berkata, "Ibnu Abbas

membaca, 'di hadapan mereka ada seorang raja yang mengambil paksa

setiap perahu tanpa cacat, adapun anak itu maka ia adalah kaflr'."

Keterangan:

(Bab maka tatkala keduanya melewati [tempat tersebutJ, Musa

berkata kepada muridnya, 'Bawalah kemari makanan kita-hingga

firman-Nya- menelusuri kembali'). Disebutkan kisah Musa dari

Qutaibah dari Sufyan. Saya telah menjelaskan sebagian pelajaran yang

dapat diambil pada bab sebelumnya.

'j;r ,)b\-il5 6 'e&jel:J" (Yanqadhdha, yahti tercabut

sebagaimana tercabutnya gigi). Demikian disebutkan dalam riwayat

Abu Dzar. Adapun riwayat selainnya menyebutk*, ',;it-'l' (sesuatu).

Ini adalah perkataan Abu Ubaidah sehubungan firman Allah, b1 t;"1

lir:i" (yarg hampir-hampir roboh), yakni jatuh. Dikatakan,

"Inqadhdha ad-daar" (rumah roboh), yakni rumah itu hancur'

Sebagian membacanya yanqaadha, artinya tercabut dari akarnya,

seperti inqaadhat as-sinn (gigi tercabut), yakni apabila ia tercabut dari
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akarnya. Hal ini menguatkan riwayat Abu Dzar. Bacaan dengan versi

yanqaadha diriwayatkan dari Az-Zuhi. Kemudian te{adi perbedaan

tentang huruf dhaad pada kata itu. Sebagian mengatakan diberi

'tasydid' (dobet) mengacu pada pola kata 'yahmaarr', dan ini lebih

mendalam maknanya daripada kata'ycnqadha' (yal.,ni tanpa tasydid).

Adapun kata 'yanqadhdha' mengacu pada pola kata yaf'all, dari

kalimat 'inqidhaadh ath-thaa'ir', artinya burung itu jatuh ke tanah.

Sebagian lagi mengatakan huruf dhaad tersebut tidak diberi tasydid,

maka terjadi kesesuaian dengan makna yang disebutkan Abu Ubaidah.

Dari Ali dikatakan bahwa dia membacanya '),anqaasha'. Ibnu

Khalawaih berkata, "Mereka mengatakan 'inqaashat as-sin', artinya

gigi pecah dengan bentuk memanjang. Ada juga yang mengatakan

bahwa artinya gigi pecah, apapun bentuknya." Ibnu Faris berkata,

"Dikatakan, maknanya sama seperti 'inqadha', dan ada juga yang

mengatakan bahwa ia digunakan dalam arti pecah yang memanjang."

Ibnu Duraid berkata, "Kata 'inqaadha' artinya pecah, sedangkan

'inqaasha'adalah retak." Al A'masy membacanya -mengikuti Ibnu

Mas'ud-, 'yuriidu liyunqadha' berasal dari kata 'an-naqdh'

(meruntuhkan), yakni hampir-hampir runtuh.

't 
;ft:: f,3J l|utoon artinya besar). Demikian yang disebutkan.

Adapun pernyataan Abu Ubaidah tentang firman-Nya dalam surah Al
Kahfi [18] ayat Tl, rftt* |;. .*ti lsrngguh engkau telah melakukan

suatu kesalahan yang besar), dia berkata, "Yakni kesalahan yang

dahsyat. Adapun kata nulcran artinya besar." Kemudian terjadi

perbedaan tentang mana yang lebih mendalam maknanya. Dikatakan,

"imren" lebih mendalam maknanya daripada "nltkran", sebab ia

digunakan sehubungan perusakan perahu, yangmana ia bisa

mengakibatkan kebinasaan sejumlah orang, sementara kata "nulcran"

digunakan berkenaan dengan pembunuhan satu jiwa. Sebagian lagi

mengatakan kata "nulcran " lebih mendalam maknanya dibandingkan

"imran", karena mudharat yang ada telah menjadi kenyataan, berbeda

FATHUL BAARI _ 245



dengan kata "imran", dimana mudharatnya masih bersifat perkiraan.

Untuk memperkuat hal itu bahwa pada kata "nukran" disebutkan

kalimat, ..bukankah aku telah berkata kepadamu", dan kalimat serupa

tidak digunakan sehubungan kata' imran'.

"t4rj C'ii,irj'c,'i-#i (Latakhidzta clan ittakhadzta adalah

semakna).Ini adalah perkataan Abu Ilbaidah. Dalam riwayat Muslim

dari Amr bin Muhammad, dari Sufyan -sehubungan dengan hadits ini-

disebutkan , c:i.*t ulfj &) *vht d* ,,;t'oi ls"tunggrhnya Nabi

SAII' membacanya 'latakhidzta'), dan ia adalah qira'ah Abu Amr'

Adapun riwayat sel ainnya menyebutk an " I at t a kh a d z t a."

et &Ui ,F,jt 'o: fr1',F:: *11 'c aq !,;'1 E: ;\ 'c (11;l)

WrJf 
-C")t'qt 

f)li 6ug*an berasal clari ar-ruhm, ia lebih tlalam

penekanannya daripada kata ar-rahmah. Diduga ia berasal dari Ar-

Rahiim. Makkah biasa dipanggil Ummu Ruhm, yalcni rahmat turun

padanya). lni adalah perkataan Abu Ubaidah. Ia menyebutkannya

secara terpisah-pisah dan telah disebutkan pada hadits yang

sebelumnya. Kesimpulan perkataannya bahwa kata ruhman berasal

dai kata rufum yang bermakna kerabat, dan ia lebih mendalam

penekanannya daripada kata rafumah yang bermakna kelembutan hati,

karena kata pertama umumnya mencakup kata kedua, dan tidak

sebaliknya. Adapun kalimat, 'berasal dari kata ar-rahmah',

maksudnya kata ar-rahiimberasal darinya- Kemudian kalimat, "Ltmmtt

ru!1m, karena rahmat turun padanya", menguatkan apa yang dia pilih

bahwa kata "rufuman" di sini bermakna kerabat, bukan kelembutan

hati.

(Bab firman Allah, "Muridnya berkata, 'Tahukah kamu ketika

kita mencari tempat berlindung di batu tadi...). Judul bab ini

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Lalu disebutkan kisah Musa dan

Khidhir dari riwayat Qutaibah, dari Suffan bin Uyainah. Hadits ini

telah dikutip juga dari Abdullah bin Muhammad dari Suffan bin
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Uyainah pada pembahasan tentang ilmu. Adapun kalimat di bagian

akhir hadits di atas, ,;,'* Ai oi t$21 |$s *V \t ,b lt Jp:'|ut
4i1; r ,ll, rt- (Rasulullah SAW bersabda, ,,Kita berharap

sekiranya Musa bersabar hingga Allah mengisahkan perihal
keduanya kepada kita"), pada pembahasan tentang ilmu dinukil
dengan redaksi, '# ! ,ft;j &:,ht ?7- (Semoga Allah merahmati

Musa, kita senang sekiranya dia bersabar). Pada pembahasan tentang

cerita para nabi disebutkan dari Ali bin Abdullah bin Al Madini, dari

Sufyan, seperti riwayat Qutaibah, tetapi dalam riwayat tersebut

disebutkan sesudahnya; Sufyan berkata, Rasulullah SAW bersabda,
, , 

"t 
\ t.

Lt . ;"i et ?;- (Semoga Allah merahmati Musa...). Hal ini

mengandung kemungkinan bahwa tambahan tersebut, yaitu kalimat,
"Semoga Allah merahmati Musa", tidak berada dalam riwayat Ibnu
Uyainah melalui sanad ini, tetapi ia hanyalah riwayat mursal, dan
kemungkinan Ali mendengar darinya dua kali; Satu kali terdapat
tambahan itu, dan pada kali lain tidak disebutkan tambahan yang

dimaksud. Pendapat ini tampaknya lebih tepat.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, Amr bin
Muhammad An-Naqid, Ibnu Abi Umar, Ubaidillah bin Sa'id, dan At-
Tirmidzi, dari Ibnu Abi Umar, dan An-Nasa'i dari Ibnu Abi LJmar,

semuanya dari Sufyan, dengan redaksi, Lt . .;'tlht ?; (Semoga

Allah merahmati Musa...) berkaitan langsung dengan hadits. Imam

Muslim meriwayatkan dari jalur Ruqbah, dari Abu Ishaq, dari Sa'id

bin Jubair disertai tambahan, 'L- t:Jri f s q o€3 {*;)t cfj'k'j')
t* nai #')olu 1' ;;, ryri*i :#:, lrrOrron o dia bersabar

niscaya akan melihat keajaiban. Biasanya apabila beliau menyebut

seseorang di antara para nabi, maka beliau mulai dengan dirinya
seraya mengucapkan, "Semoga rahmat Allah atas kami dan

saudaraku ini"). At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari
jalur Hamzah Az-Zayyat, dari Abu Ishaq secara ringkas.
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Abu Daud menukil dari jalur ini dengan redaksi, i:; i G: ti1 oG i

;";, #rUib Art-.L;:'S'6t grrlr(Biasanya jika bercloa, beliuu

memulai dari dirinya, lalu mengucapkan "Semoga rahmat Allah atas

kami dan atas Musa). lmam Bukhari membuat judul pada pembahasan

tentang doa-doa, "Orang yang Mengkhususkan Saudaranya dengan

Doa tanpa Menyertakan Dirinya", lalu disebutkan sejumlah hadits.

Seakan-akan, dia mengisyaratkan bahwa tambahan ini, yaitu kalimat,

*1ri.t, :V7\ U $;i'is r't1o'i;i Qika menyebut seseorang di antara

para nabi beliau memulai dengan dirinya sendiri) tidak akurat, dalam

pandangannya.

Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang tambahan yang terjadi pada

kisah Musa dan Khidhir dari riwayat Ibnu Ishaq dari Sa'id bin.Jubair,

yaitu perkataannya tentang sifat penduduk kampung, JA.U'-F J'i ';i
j.rj+St ,*J6 (Keduanya mendatangi penduduk kampung yang

buruk, lalu keduanya berkeliling di tempat-tempat mereka), maka dia

mengingkarinya dan mengatakan bahwa ini adalah kalimat yang

disisipkan dalam hadits. Dikatakan juga bahwa tambahan di atas

adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Adapun

yang akurat adalah riwayat Ibnu Uyainah yang telah disebutkan.

5. Firman Allah, lr+i>( 'U--J;\u.'#Ji 
"t,

t'Katakanlah, 'Apakah akan Kami tterlahukan kepadamu tentang

orang-orang yang paling merugi perbuatannya? "'

(QS. Al Kahfi [18]: 103)

,,, v 'ju $r:iA
r-
Jt"

1lt :;i'uf\r;#:Y}>,Sj
fr3.l t;)E lfir $ ,s:6b'r4
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\3 t$/-b't $G, r|;{* ,s.lAt (it
Y- Jtt) q2t4 )X'u ar *i; or* ult irr4rl *-,(;

.'gat"#"
4728. Dari Mush'ab, dia berkata, "Aku bertanya t"puau

bapakku, 'Kataknnlah apakah akan kami beritahukan kepada kamu
tentang orang-orsng yang paling merugi perbuatannya', apakah

mereka Al Haruriyah? Dia berkata, 'Tidak, mereka adalah orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi mereka
mendustakan Muhammad, sedangkan orang-orang Nasrani mereka
mengingkari surga dan mengatakan tidak ada makanan dan juga
minuman di dalamnya. Al Haruriyah adalah orang-orang yang
melanggar perjanjian Allah sesudah pe{anjian itu teguh,. Sa'ad

menamakan mereka orang-orang fasik."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Katakanlah, apakah alu akan
memberitahukan kepada kamu tentang orang-orang yang akan paling
merugi perbuatannya?"). Dalam bab ini disebutkan hadits Mush'ab
bin Sa'id, "Aku bertanya kepada bapakku -yakni Sa'ad bin Abi Al
Waqqash- tentang ayat ini." Hadits ini diriwayatkan sekelompok
ulama Kufah dari Mush'ab bin Sa'ad dengan redaksi yang beragam,

dan kami akan menyebutkan hal-hal itu sebatas apa yang bisa kami
lakukan. Dalam riwayat Yazid bin Harun dari Syu'bah melalui sanad
ini yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, "seorang laki-laki bertanya
kepada bapakku." Sepertinya periwayat lupa nama yang bertanya
sehingga tidak menyebutkannya secara jelas. Namun, diketahui dari
riwayat di atas bahwa ia adalah periwayat hadits itu sendiri, yaitu
Mush'ab.

'*t*?"ai.*JL
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:le-'-t97t'ni lApakah mereka Al Haruriyah?). Al Haruriyah

dinisbatkan kepada Al Harura', yaitu kampung yang menjadi basis

kaum Khawanj ketika mulai menentang Ali. Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Hushain bin Mush'ab dengan redaksi, *'? tt

t0.6;; iirr ..11i ait r'lgi,u,.'l lrii ;"|:it (Ketika kelompok Harurivah

nruncul aku berkata kepada bapakku, "Apakah mereka yang dimal<sud

Allah dengan firman-Nya"). Dta menukil juga dari Al Qasim bin Abu

Bazzah, dari Ath-Thufail, dari Ali 
-sehubungan 

dengan ayat ini-
dia berkata , J;sl! Jit ,eLJ;'oi 

t)t (Aku mengira bahwa sebagian

nrereka adalah Al Haruriyah). Al Hakim menukil dari jalur lain dari

Abu Ath-Thufail, dia berkata, is$fir it*1"& ,r*'SA 6Ui berkata,

"Diantara mereka adalah yang turut dalam peristiwa An-

N ahraw an " ) . Ini sebelum mereka melakukan pemberontakan. Adapun

asal riwayat tersebut dinukil Abdtmazzaq dengan redaksi, ,rl3t ;.r ia

,\")r'&t'& ,;!);') :JG nu;i G.-#\i 6 ;J&t ,* J\ (bnu At Kuwa'

berdiri menghadap Ali dan berkata, "Siapakah orang-orang yang

paling merugi perbuatannya?" Dia meniawab, "Kasihan engkau, di

antara mereka adalah penduduk Al Harura'."). Barangkali inilah

sebab sehingga Mush'ab menanyakan hal itu kepada bapaknya. Apa

yang dikatakan Ali ini tidaklah terlalu jauh dari kebenaran, karena

redaksi ayat juga mencakupnya, meskipun sebab turunnya bersifat

khusus.

cs(r lJts iyal p^ .f ,j6 (Dia berkata, "Tidak, mereka adalah

orang-orang Yahudi dan Nasrani".). Al Hakim meriwayatkan dengan

redaksi, gr.J,a)r i*i $tl ,7 iJtl @ia berkata, "Tidak, mereka itu

adalah para penghuni biara".). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Hilal bin Yasar, dari Mush'ab, g(3b)r|+*i'p (Mereka adalah para

penghuni biara). Dia menukil juga dari Abu Khamishah -yakni

Ubaidillah bin Qais- dia berkata, ,g;tiei)t C'Pi tjL.2 S-iir igl' e
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(Mereka adalah para rahib yang telah menahan diri-diri mereka di
t emp at-t emp a t p erib adat an) .

qr? tt,4i|tu I $u j f*Surtlfii clr,elt riis 6taapun orans-

orang Nasrani mereka mengingkari surga dan mengatakan bahwa di
dalamnya tidak ada makanan dan juga minuman). Dalam riwayat
Ibnu Abi Hatim dari jalur Amr bin lVIurrah, dari Mush'ab, dia berkata,
"qt? 1) iW 4, e A :rir| ,s;6r 3S F (Mereka adatah para ahli

ibadah di kalangan Nasrani. Mereka berkata, "Tidak ada makanqn
dan tidakjuga minuman dalam surga.").

yr .. b;zif"}*Jt i-rriiti (At Haruriyah adalah orang-orang

yang melanggar...). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan , 'U-;t:.At,

fuw - Ji-'p'i'oi ".btt ;1s o:rta4,hr j6 ;gr 1,u Haruriyatt

adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah, "dan mereka
memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan...
hingga firman-Nya... orang-orang yang fasik"). Yazid berkata:
Demikianlah yang aku hafal. Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah

kesalahan darinya atau kesalahan mereka yang menerima darinya.

Demikian juga dalam riwayat Ibnu Mardawaih dengan redaksi, 'Uti
ojaAt i (Meretca adalah orang-orang yang fasik), sedangkan yang

benar adalah, O'1;eJ @rang-orang yang merugi).Versi yang benar

seperti ini tercantum dalam riwayat Al Hakim.

'A ,,W;gJ;-".t;; o€i (Adapun Sa,ad menamakan mereka

orang-orang yang fasik). Barangkali inilah sebab kekeliruan yang

disebutkan di atas. Dalam riwayat Al Hakim disebutkan, ?'; LttrJt
'&.#?ttt 4iLi t'iti (Khawarij adalah kaum yang berpaling [dari
kebenaranJ maka Allah memalingkan hati mereka). Ayat ini bagian

akhirnya tertulis, tt jatit (orang-orang fasik). Barangkali peringkasan

telah menimbulkan kesalahan tersebut. Sepertinya Sa'ad menyebutkan

,L
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kedua ayat secara bersamaan, yakni yang terdapat dalam surah Al

Baqarah dan yang terdapat dalam surah As-Shaff. Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalur Abi Aun dari Mush'ab, dia berkata, ,Ft -P
, '$.1 *\i s1 ;c..i? :".t-, ij'Jt$ ,f, *.i'c la ,Jrii y Jl.gl'fdt 

'u

i-lt'a-j )i,'c],.'ii,& ii ir.ii .'vu;f u"-&\t',y tb : yf i',:ist t#lt
,,"'y' Ui ?W)\):6 (Seorang laki-laki Khawarij melihat kepada Sa'ad

dan berkata, 'lni termasuk para pemimpin kekufuran. Sa'ad berkata

kepadanya, 'Engkau dusta, aku telah memerangi para pemimpin

kekufuran'. Seorang yang lain berkata kepadanya, 'Ini termasuk

mereka yang paling merugi perbuatannya'. Sa'ad berkata kepadanya,

'Engkau dusta, mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-

ayat Tuhan mereka'.).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Letak kerugian mereka adalah mereka

beribadah tanpa dasar, maka mereka melakukan perkara-perkara yang

mereka buat-buat (bid'ah), akhirnya mereka pun rugi umur dan

perbuatan. "

6. Firman Allah, nt+t*i'4 f.6-', d.i t\tt$ ult {sf
"MerekA itu orang-orang yang kufar terhadap ayat-ayat Tuhan

mereka dan (kafur terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka

hapuslah amalan-amalan mereka." (Qs. At Kahfi [18]: 105)

to. \.. . '-.o.t 1 o.
4je all |y't ol--P G"l f

frr#t"f'St,s.V
tt i,lG & $L\t .* it J.J,1,

.i* ;. ,t'* iul +: O; \ y.l
ZJ'l

c/

f
.c /

(st

F ,S: ; ,;n f').(6j *Ui, ii d t*i..)!) rri;r :Jv'1

.L
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4729. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Sesungguhnya akan datang seseorang yang besar dan

gemuk pada hari kiamat, tetapi di sisi Allah tidak seberat sayap

nyamuk. " Dia berkata, "Bacalah 'Dan Kami tidak mengadakan suatu

penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat'."

Dari Yahya bin Bukair, dari Al Mughirah bin Abdurahman, dari

ltbl Az-Zinad... sama sepertinya.

Keterangan Hadits:

(Bab "Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat

mereka dan pertemuan dengan-Nya."). Pada bab terdahulu dikutip
dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa ayat ini turun berkenum dengan

orang-orang yang paling merugi perbuatannya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad

bin Abdullah, dari Sa'id bin Abi Maryam, dari AI Mughirah, dari Abu
Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Abdullah
adalah Adz-Dzuhali, dia dinisbatkan kepada kakek bapaknya. Adapun

lafazh, "Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami", dia adalah

guru Imam Bukhari, dan Imam Bukhari banyak menukil riwayat
darinya dalam kitab ini, tetapi terkadang dia menukil melalui
perantara seperti di tempat ini.

iiJr 'eir'ylt lS"orrng laki-taki yang besar lagi genuk).

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Abu Hurairah

dinukil dengan redaksi, i\Ft ifl' '#,,y-pt (Yans tinggi besar,

banyak makan dan minum).

(Jr'*,$ ?t"'#'# Xy t jTt (Beliau berknta, "Bocalah, , Dan

Kami tidak mengadaknn suatu penilaian bagi [amalanJ mereka pada

hari kiamat'.). Orang yang berkata4ini kemungkinan adalah sahabat,

dan mungkin juga adalah Nabi SAW dan termasuk kelanjutan hadits.
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"?'#i. j.G;-,rpj @ari Yahya bin Bukair). Bagian ini dikaitkan

kepada Siia bin Abi Maryam. Adapun seharusnya adalah,

Muhammad bin Abdullah bin Sa'id bin Abi Maryam menceritakan

kepada kami dan dari Yahya bin Bukair. Demikian yang dinyatakan

secara tegas oleh Abu Mas'ud. Yahya bin Bukair adalah Ibnu

Abdullah bin Bukair, dia dinisbatkan kepada kakeknya, dan dia

termasuk guru Imam Bukhari pula, namun terkadang Imam Bukhari

memasukkan perantara di antara keduanya dengan gurunya seperti di

atas. Selain Abu Mas'ud mengemukakan kemungkinan bahwa jalur

Yahya ini adalah mu'allaq dan ia dinukil secara maushul oleh

Muslim, dari Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dari Abu Mas'ud.
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,d
19. Kaaf Hao Yoa 'Aiin Shaod (Surah Maryam)

:1utit; .GLI, :1r'r.111 uL it'Jv .Lf
.tf* ,(F ))
,#At) ((:d)

tl*- rk

ri r;x-, i;' it,l;-?ut ;?t ry,.'d--l ,{*'i.t Jv

y';- )ti5li, (Ati b, g,:,(),'i';,i. V )b e> . o |A"
i.t ,:ivj .tipL,<$y> :e#\ :6{#1\> .i:i?t ;A &i
:1r31y :i4t*-1 ,lvr'.*C';), e$t Jt}<l*'; ,(:)i'il):t1 :a$

.W )y:1t31;l'; ,rrltl .lU 
'rtiui

W) 4[ ia3 (K) .6t,-o ,<#>
, ,o / $ .z

.l)a,r:9lS

Ibnu Abbas berkata, "Abshir bihim wa asmi'(alangkah terang

penglihatan mereka dan alangkah tajam pendengaran mereka), Allah

menfirmankannya, artinya mereka pada hari ini tidak mendengar dan

tidak melihat. Fii dhalaalin mubiin (dalam kesesatan yang nyata),

yakni firman-Nya, 'asmi' bihim wa abshir' (alangkah tajam

pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka), artinya

orang-orang kafir pada hari itu sangat tajam pendengarannya dan

sangat jelas penglihatannya. La arjumannaka artinya sungguh aku

akan mencaci-makimu. Ri'yan artinya pemandangan." Ibnu Uyainah

berkata, "Ta'uzzuhum azzan (menghasung mereka berbuat maksiat

dengan sungguh-sungguh), yakni menyeret mereka kepada perbuatan

maksiat dengan paksa." Mujahid berkata, "Iddan artinya bengkok."

Ibnu Abbas berkata, "Wirdan artinya dalam keadaan haus. Atsaatsan

artinya harta. Iddan artinya perkataan yang besar. Rikzan artinya

suara. Ghayyan artinya kerugian. Bukiyyan bentuk jamak dari kata
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baakin (yang menangis). shitiyyan berasal dari kata shalaa yashlaa

(masuk). Nadiyyan dan an-naadiy adalah semakna, artinya majlis

(tempat pertemuan).

Keterangan:

(Bismillahiirrahmaaninaf;iim. surah Kaaf Haa Yaa 'Aiin

Shaad). Lafazh basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu

Dzar. Sementara dalam riwayat Abu Dzar sendiri basmalah

disebutkan sesudah judul. Al Hakim meriwayatkan dari jalur Atha'

bin As-sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

..Huruf kaaf berasal dari kata kariim (mulia), ha' dati kata haadiy

(penunjuk), ya, dai kata fuakiin (bijaksana), ,ain dari kata ,aliim

(mengetahui), dan shaad dari kata shaadiq (yang benar)." Keterangan

serupa dinukil juga dari Sa'id, tetapi kata hakiin diganti dengan

yamiin dan'aliim diganti 'aziiz.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Sa'id sama seperti

itu, tetapi dikatakan bahwa huruf kaaf deIrt kata kabiir (besar)'"

Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kaaf haa yaa 'aiin shaad

adalah sumpah. Allah bersumpah dengannya, dan ia termasuk di

antara nama-nama-Nya." Dari jalur Fathimah binti Ali, dia berkata,

..Biasanya Ali mengatakan,'Wahai Kaaf Haa Yaa 'Aiin Shaad, berilah

ampunan kepadaku'." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Ia adalah nama di antara nama-nama Al Qur'an'"

.tsr'r4-'ti iriru-, ir' '€t,';tr"fu';.1t ff'di :a#'s.ti'6

e'F.1i:e &1 #i':';6-tt Lt'itrf,lib ,'i'i *g )tu ,l) (bnu

Abbas berknta, "Abshir bihim wa asmi' [alangkah terang penglihatan

mereka dan alangkah tajam pendengaran merekaJ, Allah

menfirmankannya, artinya mereka pada hari ini tidak mendengar dan

tidak melihat. Fii dhalaalin mubiin [dalam kesesatan yang nyataJ,

25,6 * FATHUL BAARI



yakni firman-Nya, 'asmi bihim wa abshir' [alangkah tajam

pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan merekal;

orang-orang kartr pada hari itu sangat tajam pendengarannya don

sangat jelas penglihatannya). Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim

dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat

Abdurrazzaq dari Qatadah disebutkan, "Firman-Nya,'Abshir bihim wa

asmi' (alangkah terang penglihatan mereka dan alangkah tajam

pendengaran mereka), yakni pada hari kiamat." Ath-Thabari

meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah, "Mereka mendengar

disaat tidak bermamfaat bagr mereka pendengaran, dan mereka

melihat di saat tidak bermamfaat bagi mereka penglihatan."

t'Y i ':.1t 
'1!fii1$ (La arjumannaka artinya sungguh oku akan

mencaci-makimu). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui

sanad yang sama dengan sebelumnya. Lalu dari jalur lain dari Ibnu

Abbas, dia berkata, " Ar - R aj m adalatr perkataan."

lj:i,14:s> (wari'yan artinya pemandangan). Penafsiran ini

dinukil Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

seperti itu. Ibnu Abi Hatim menukil juga dari Abu Zhibyan dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Atsaats artinya perabotan, dan ar-ri'yu adalah
pemandangan." Dari jalur Abu Razin disebutkan, "Al Atsaals artinya
pakaian." Kemudian dari jalur Al Hasan Al Bashri disebutkan,

"Maknanya adalah gambar-gambar." Hal serupa akan dinukil juga

dari Qatadah.

L, ...,Fri fr S-Si (Abu Wa'it berkata.../. Bagian ini sudah

dikemukakan pada pembahasan tentang cerita para nabi.

*4t ,fdt 4"i*t; ,1r\i p\ih ,z:$';.r Sii lnnu (Jyainah

berkata, "Ta'uzzuhum ozzan [menghasung mereka berbuat mal<siat

dengan sungguh-sungguh|, yalvti menyeret mereka kepada perbuatan
mqlrsiat dengan paksa"). Demikian tercantum dalam Tafsir lbnu
Uyainah. Lalu dalam riwayat Abdunazzaqdinukil hal serupa. Abd bin
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Humaid menyebutkannya dari Amr bin Saad -yakni Abu Daud Al

Hafri- dari suffan (Ats-Tsauri), dia berkata, "Memperdaya mereka

dengan berbapi upaya." Penafsiran serupa dinukil juga oleh Ibnu Abi

Hatim dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Sementara dari As-

Sudi disebutkan, 'Memaksa mereka berbuat melampaui batas."

tJt,:1r'sly :i46j'JL3i (Mujahid berknta, "Iddan artinya

benglak"). Bagan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Al

Firyabi menukilnya dengan sanad yutg maushul dat'l Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid.

r-3ibr:1r':.y; t&'i.t Sil lmnu Abbas berknta, "Wirdan artwa

dalam keadoan haus"-). Hal ini sudah dikerrukakan pada pembahasan

tentang awal mula penciPtaan.

ft; r6ir6 (Atsaaxan artinya harta). Bagtan ini dinukil Ibnu

Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah, darinya. Abdurrazzaq berkata

dari Ma'mar, dari Qatadah, firman-Nya dalam suratr Maryarn [19] ayat

14, *sj G'61'5;i, dia berkata, "I-€bih banyak harta bendanya dan lebih

bagus bentuk (fisik)nya."

W l:j :(sl1 Qddan artinya perkataan yang besar). Penafsiran

ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

r3t:]--? (.$) (Ghayyan artinya kerugian)- Bagian ini tercantum

pada selain riwayat Abu Dzar. Ath-Thabari meriwayatkarulya dengan

sanad yang maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ibnu

Mas'ud bexkat4 "Al Ghayyu adalatr lembah di neraka Jahannam yang

sangat dalam dasarr5ra" Riwayat ini dikutip Al Hakim dan Ath-

Thabari. l-alu dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dinukil pernyataan

yang senrpa Sementara dari jalgr Abu Umamah dinukil dengan sanad

yang marfu'sepertiqra dan redaksiq'a lebih lengkap.
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tfJi :(i s) (Rikzan artinya suara). Penafsiran ini dinukil Ibnu

Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

dalam riwayat Abdurrazzaq dari Qatadah sama sepertinya. Ath-

Thabari berkata, "Ar-Rikz dalam bahasa Arab artinya suara yang

kecil."

9La bG (9..;) @ukiyyan; bentuk jamak dari kata baakin fyang

menangisJ). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Perkataan ini dikritik
karena menurut qiyas (analogi) bentuk jamak dari kata baakin adalah

bukaat, seperti kata qaadhin yang diubah menjadi qudhaat. Ath-

Thabari menjawab bahwa asalnya adalah bakau seperti kata qaa'id

dan qu'uud'. Lalu huruf wawu diubah menjadi ya' karena terletak

sesudah huruf yang berharakat kasrah. Dikatakan juga bahwa ia

adalah kata mashdar (infinitif) yang mengacu pada pola kata fa'uul
seperti kata jalasa menjadi juluus. Kemudian dia berkata, "Mungkin
juga yang dimaksud dengan kata al bokiy (yang menangis) di sini

adalah tangisan itu sendiri." Selanjutnya dia menukil dari Umar bahwa

dia membaca ayat ini lalu sujud dan berkata, "Kasihan engkau, ini
adalah sujud, lalu dimanakah tangisan?" Padahal perkataan Umar bisa

saja bermakna jamak, yakni dimanakah orang-orang yang menangis?

U"'tb (U.A $hiliyyan berasal dari kata shalaa yashlaa

[masukJ). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan,

"Kata shalaa mengacu pada pola kata fa'uu{ tetapi huruf wawu

dirubah menjadi ya' kemudian digabungkan.

tJti :",t-rrj grgti (ti#) (Nadiyyan dan an-naadiy adatah

semaloru, artinya majlis [tempat duduApertemuanJ). Abdurrazzaq

berkata dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam surah

Maryam [9] ayat T, $-rL-i';r;ii, dia berkata, "Yakni tAh, (majlis

[tempat pertemuan])." Abu Llbaidah berkata juga tentang firman-Nya,
t:"#',F!$, yakni majlis; Kata an-nadaa dan an-naadiy adalah

semakna, bentuk jamaknya adalatr andiyah. Sebagian mengatakan



diambil dari kata on-nadaa (kedermawman), karena para dermawan

banyak berkumpul di tempat itu. Kemudian kata itu digunakan dalam

arti setiap tempat pertemuan.

Ibnu Ishaq berkata dalam kitab as-sirah 
.sehubungan 

firman

Allah dalam surah Al 'Alaq [96] ayat ll,'abri iUi {Uot o biarlah dia

memanggil golongannya [untuk menolongnyaJ). An-Naodiy artinya

majlis (tempat duduk/pertemuan), dan digunakan juga dalam arti

mereka yang duduk-duduk.
t o,,'!i oro.o,1'e:$i 3i;U ,'+6 )rij (Mujahid berkata, "Falyamdud artinya

moka biarkanlah'). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dengan redaksi,
p_W # irr '^-b:$i (Maka Allah akan membiarkannya dalam

keangkuhannya), yakni membiarkannya untuk waktu tertentu. Kalimat
tersebut berbentuk perintah, tetapi yang dimaksud adalah berita.

1. Firman Allah, 6rJt ?[lj|'tllb
" Beriloh mereka peringatan tentang hori penyesalan."

(Qs. Maryam [r9]:39)

\., ., otl. . ',o.
A\t g.? ) +;Jr*Jl )-* d.t f

F ,:Jr* o;Hi o.*:;*16r .pf c-,,st6- i .;t;i #3
a ! .t.c. /. t:, ' lt ttt / . ,

; .U4.;Tl 1, #j.L?t rii c[.i :r]rtv.ta t:;a;

i .t';x;b ,r6t yi V: .aVru :,_b -*it *i c_:Jy;

,*Lit'1-:;( t-,:d ,fi$
L,;t til ;ii :o jrd v.r^

,d,i,f "r'AS -/r.. ei,*:
;t;F|y,i *,:o ):k, o t:;*
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W C.:'tF:- *u* e * t\, **\\ap)t ii fl,ril:r'rj

4730. Dari Abu sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasululrah sAw
bersabda, "Maut akan didatangkan seperti bentuk kibas yang mulus,
lalu ada yang berseru 'wahai penduduk surga', mako mereka pun
menjulurkan leher-leher datang dan melihat. penyeru itu berkata,
'Apakah kalian mengenal ini?' Mereka berkata, 'Benar! Ini adalah
maut'. Mereka semua pernah melihatnya. Kemudian diseru, 'llahai
penghuni neraka'. Mereka menjulurkan leher-leher dan melihat.
Penyeru itu berkata, 'Apakah kalian mengenar ini?' Mereka berkata,
'Benar, ini adalah mout'. Mereka semua pernah melihatnya. Maka
maut disembelih kemudian penyeru berkata, 'llahai penghuni surga,
kekekalan tidak ada kematian, wahai penghuni neraka, kekekalan
tidak ada kematian"'. Kemudian beriau membaca, ,,Dan berilah
mereka peringatan tentang hari penyesalan, ketika diputuskan
persoalan dan mereko dalam kelalaian -mereka itu dalam kelalaian
penduduk dunia- dan mereka tidak beriman.,'

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan berilah merera peringatan tentang
hari penyesalan). Disebutkan hadits Abu Sa'id tentang penyembelihan
kematian. Haidts ini disebutkan lag pada pembahasan tentang
kelembutan hati disertai penjelasannya. Adapun kata
'fayasyra'ibbuun" artinya menjulurkan leher untuk melihat.
Sehubungan dengan kata amlofu (mulus) maka Al eurthubi berkata,
"Hikmah mengenai hal itu adarah dikumpulkannya dua sifat penghuni
surga dan neraka, yaitu hitam dan putih.',

@')#it(;'€ (Kemudian beliau membaca, ,Dan berilah
peringatan kepada mereka). Dalam riwayat sa'id bin Manshur dari

ohli p; -gtur ;6r
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Abu Muawiyah dari Al A'masy di akhir hadits disebutkan, J't':ti:-i i
Fj Qi irr P it (Kemudian Rasulullah SAll membaca). Hal ini

memberi faidah tidak adanya perkataan periwayat yang disisipkan

dalam hadits itu. At-Tirmidzi menukil dari jalur lain dari Al A'masy

di awal hadits, d:i;J$)i'--st {i'i)Fr, {i4 *b n' ,o,; lt J?ti;
tl ..irj"Jt-r: (Rasulullah SAW membaca, 'Berilah mereka peringatan

tentang hari penyesalan', lalu beliau bersabda, "Maut

didatangkan...").

2. Firman Allah, '8, 
i\ll.JP 6:

"Dan tidaklah kami (Jibril) tururr' kecuali dengan perintah

Tuhanmu." (Qs. MarYam [19]: 6a)

F) *\t ;* lt J;r'Jv:'JG *; hr e, f& ;t *
1I J...-t 6r'dr t6":v ,i 

"Si 

(r:ii"of 'c)* t ,,;4.
.6ia 6.) l*-i-i ii.6 ii ,:,$' iu,

4731. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, 'Apa yang menghalangimu

mengunjungi kami lebih banyak daripada yang biasa engkau

lalatkan?' Maka turunlah ayat, 'Dan tidaklah kami (Jibril) turun,

kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang

ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita'."

(Bab firman Allah, "Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali

dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di
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hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yong
ada di antara keduanya"./. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma,mar
dari Qatad ah, iJeht ,y.6 til.t'& 6j ,gilt tub ui ,i7\t v;-$-i G.6
(Apa yang ada di hadapan kami adalah akhirot, apa yang di belakang
kami adalah dunia, dan apa yang ada di antara itu adarah waktu di
antara dua tiupan).

eJt-t7"oi;!--it;-6 ,&-id. p, *bt ;* d' j,i @abi sAti/
bersabda kepada Jibril, "Apa yang menghalangimu untuk
mengunjungi knmi?)- Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi
dan Ibnu Mardawaih dari jalur Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair,
keduanya dari Ibnu Abbas, dia berkata, *h, ,P dt ,f ,!b n-i>y
'ti Qibril tertahan mengunjungi Nabi sAry). Abd bin Humaid dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lkrimah, dia berkata, i t;.i

,? il u, ,t--,* t;,:'sLi *vitt t*'dt'i Jui ,tiV--iifii ,l:;1, e ,!_f
,J ,y lf jli*r ;rti,'r1ii;.;!sli elry,oVi * st,j,i,+rl*it
6l-1, lurIlJp Oi> Qibril lamban turun hingga 40 hari. Maka Nabi

sAll/ bertanya kepadanya, "I{ahai Jibril, engkau tidak turun hingga
aku merasa sangat rindu kepadamu." Jibril berkata, "Alat lebih
merindukanmu, tetapi aku diperintah." Lalu Artah mewahyukan
kepodo Jibril, "Katakan kepadanya, 'Dan tidakrah kami turun kecuali
atas perintah Tuhanmu'. ").

Ibnu Mardawaih meriwayatkan tentang sebab hal itu dari jalur
Ziyad,An-Numairi bahwa Anas berkat 

^, 
tti'nl ' ,j *f" ii,' ,*'rit|g

ii o€i ,f"* ,::e ,Jlri & ,rli ti,j6 tiir jlcst Cr:r gt Jl'*i fg,
,* A.i Nabi SAW ditanya; nama tempat yang paling dicintai Allah

dan mana yang paling dibenci Allah? Beliau menjawab, ,A|ru tidak
tahu sampai aku menanyakannya." Jibrit turun dan dia agak lama
tidak datang kepadanya). Ibnu Ishaq mengutip dari jalur lain, dari

l.

ti
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Ibnu Abbas, q; ?rt ;* dt',Si .rl3r .:ri*i'* fi; 'il ti"'"P'oi

o6l ,ii'Jti ,t-f 'J'j W ,t?3'et,,i; il lrr i|tti", U i:.*b ',-,-", rv."',

(Sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika bertanya tentang Ashabul

Kahfi, maka Nabi SAW selama 15 malam, Allah tidak

memberitahukan/menurunkan wahyu kepada beliau mengenai hal itu.

Ketika Jibril turun maka beliau berkata kepadanya, "Engkau lambat

datang"). Lalu disebutkan seperti diatas.

Catatan:

Perintah dalam ayat ini bermakna izin berdasarkan sebab

turunnya ayat di atas. Namun, mungkin juga maknanya adalah hukum,

yakni "Kami turun menyertai perintah Allah kepada hamba-Nya,

tentang apa-apa yang diwajibkan terhadap mereka atau yang

diharamkan." Kemungkinan juga yang dimaksud lebih umum

daripada itu bagi mereka yang memperbolehkan memahami suatu

lafazhmenurut semua makna yang dikandungnya.

3. Firman Allah,li)) g.J-lrl

"Mska apakah kamu telah melihat orang yong kaftr kepada ayab

ayat Kami dan ia mengatakan, uPasti aku okan diberi harta dan

anak". (Qs. Maryam [9]: 77)

'*rjl*-.:lt F1 i uoatiL:Juib'e:JG J|F,f
?xt;* -U*.k ;-'o+Liy 'jui ,i+ CG;;awi.i|;i ;r:Jv .e-;$ ;t; p ,'t'd- .'{') *L

t6'ifu\i,6t ct&r -S elt

tartri :iit1er* Ui ,:arbjii '!* 
d.'ttl ,Jv ,i|& 9L#
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.t,o
- rtlq)_P' irr, p;jze'lG

,o1,. z $ 22. :, ,.t 4. t o.... 
!,"t..-.Lrr^r)t f C J) 4)W y.t) ra-t-- ) # )

4732. Dari Masruq, dia berkata: Aku merilengar Khatrbab

berkata, "Aku datang kepada Al Ash bin Wa'il As-Sahmi untuk minta

dilunasi hakku yang ada padanya. Maka dia berkata, 'Aku tidak akan

memberimu hingga kamu kafir kepada Muhammad SAW'. Aku

berkata, 'Tidak, hingga engkau mati kemudian dibangkitkan'. Dia

berkata, 'Benarkah aku akan mati kemudian dibangkitkan?' Aku

berkata, 'Benar'. Dia berkata, 'Sungguh aku merniliki harta diru anak-

anak di tempat itu lalu aku akan menunaikan hakmu'. Maka tur"unlah

ayat ini, 'Tidakkah engkau melihat orang yang kafir terhadup inut-
ayat Kami dan berkata; Pasti aku akon diberi harta dan anak'."

Diriwayatkan Ats-Tsauri, Syu'bah, Hafsh Abu Mu'awiyah, dan

Waki', dari Al A'masy.

@:
(Bab firman Allah, "Tidakkah engkau melihat orang yang kc1fir

terhadap ayat-ayat Kami dan berkata, 'Pasti alat akan diberi hartu

dan anak'- '). Mayoritas ulama membacanya "walcdan ". Sementara

para ulama Kufah selain Ashim membacanya "wuldan ". Ath-Thabari

berkata, "Barangkali mereka ingin membedakan antara bentuk tunggal

dan jamak. Namun, kata 'waladan ' lebih luas cakupannya dan lebih

aku sukai."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Al Humaidi, dari

Suffan, dari AI A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq. L.alu

pada sanad di atas disebutkan, "Dari Al A'masy dari Abu Adh-

Dhuha". Demikian diriwayatkan Bisyr bin Musa dan sejumlah

periwayat dari Al Humaidi. Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari

jalur lain dari Al Humaidi melalui sanad ini, dan dia mengganti 'Ahu
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Adh-Dhuha' dengan 'Abu Wa'il'. Akan tetapi yang pertama lebih

tepat. Hammad bin Syu'aib mengemukakan pendapat yang ganjil, dia

berkata, "Dari Al A'masy dari Abu Wa'il." Riwayat ini dikutip juga

oleh Ibnu Mardawaih.

bil-Jr F)i i. ,r6t ,:a @ku datang kepada Al Ash bin t{a'il

As-Sahmi). Dia adalah bapak daripada Amr bin Al Ash, seorang

sahabat yang masyhur. Al Ash bin Wa'il memiliki kedudukan yang

terpandang pada masa jahiliyah, tetapi tidak mendapat hidayah

memeluk Islam. Menurut Ibnu Al Kalbi, dia termasuk para pemimpin

Quraisy. Kemudian pada biografi Umar bin Khaththab disebutkan

bahwa dia memberi perlindungan kepada Umar bin Khaththab ketika

masuk Islam. Az-Zubair bin Bakkar menukil kisah ini secara panjang

lebar dan didalamnya disebutkan, o'Al Ash bin Wa'il berkata,

'Seseorang memilih untuk dirinya suatu urusan, ada apa kamu dengan

dia?'Maka orang-orang musyrik menyingkir darinya." Dia meninggal

di Makkah sebelum hijrah dan dia salah seorang yang memperolok-

olok. Abdullah bin Amr berkata, "Aku mendengar bapakku berkata:

Bapakku hidup selama 85 tahun, dan sesungguhnya dia menunggang

keledai ke Thaif, tetapi berjalan kaki lebih banyak dia lakukan

daripada menunggang hewan. Suatu ketika dia dijatuhkan oleh keledai

tunggangannya di atas duri sehingga kakinya tertusuk duri lalu

bengkak dan meninggal karenanya."

al--b ;.Jr ivwi (Aku meminta ditunaikan hakku yang ada

padanya). Dalam riwayat sesudah ini disebutkan bahwa Amr bin Al
Ash mengupatrnya untuk membuatkan pedang. Dia berkat u, , *'c,.?
(Aku ridalah seorang pandai Desi). Ahmad menukil dari jalur lain dari

Al A'mas5 i+,ri ,y,r: f.fJt + d,'5frrtl (Maka terkumpul

beberapa dirham miliklu pada Al Ash bin Wa'il).

! t$i @tu berkata tidak).Yakni aku tidak akan kafir.
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..! . ! .-. , tr+ t' up p @ingg" kamu mati kemudian dibangkitkan).

Pemahamannya pada saat itulah dia akan kafir, tetapi maksudnya tidak

seperti itu, sebab kekafiran pada saat itu tidak dapat dibayangkan.

Seakan-akan dia hendak mengatakan, "Aku tidak akan kafir
selamanya." Rahasia kata 'dibangkitkan' adalah sebagai penghinaan

terhadap Al Ash yang tidak percaya tentang itu. Berdasarkan

penjelasan ini maka tertolak kemusykilan terhadap perkataannya yang

dia kaitkan dengan kekufuran, sementara siapa yang mengaitkan

sesuatu dengan kekufuran, maka dia menjadi kafir.

Sebagian mengatakan bahwa Khabbab berbicara dengan Al Ash

bin Wa'il menurut apa yang diyakini Al Ash. Untuk itu, dia

mengaitkan perkataannya dengan sesuatu yang mustahil menurut

anggapan Al Ash. Namun, penjelasan pertama sudah mencukupi dan

tidak membutuhkan jawaban ini.

'i:;l:l,ror: ib (Aku akan menunaikan untulcmu. Maka turunlah

ayat).Ibnu Mardawaih menambahkan dari jalur lain dari Al A'masy,
'd:;t'l;,, * at .,l."a l' )rt|il,|U';n (Aku menyebutkan yang

demikian kepada Rasulullah SALI/, maka turunlah ayat).

uuilr f €)ju-ril ;.bW') +etAtititj; (Diriwayatkan

Ats-Tsauri, Syu'bah, Hafsh, Abu Mu'swiyah, dan ll/aki', dari Al
A'masy). Riwayat Ats-Tsauri dinukil dengan sanad yang maushul

sesudah ini. Demikian juga riwayat Syu'bah dan Waki'. Adapun

riwayat Hafash -yakni Ibnu Ghiyats- dinukil dengan sanad yang

maushul pada pembahasan tentang ijarah (sewa menyewa).

Sedangkan riwayat Abu Muawiyah dinukil Imam Ahmad dengan

sanad yang maushul pula. Dia berkata, Abu Mu'awiyah rnenceritakan

kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami... Lalu di

dalamnya disebutkan , ,|, 'bbii dttig'i $ €:7 lrt;.p U ttt dy
$? *.i;-: - l5 il- gfi "S *$t -rttt>hr i16 gungguh iika aku

telah meninggal kemudian dibangkitkan maka datanglah kepadaku.
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Di sana aku memiliki harta dan anak, lalu aku akan memberikan

halonu kepadamu. Maka Allah menurunkan, "Tidakkah engkau

melihat orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami -hingga

firman-Nya- dan datang kepada kami sendirian").Imam Muslim, At-

Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari Abu Muawiyah.

4. Firman Allah, t* *!jt'tb iAA 7i'-At gi
,,Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perianiian di

sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?" (Qs. Maryam [19]: 78) Dia

Berkatar "Ahdan artinya perjanjian."

ub "'u;rt 
f.r, / fa.';*'^?- ,* L* :Ju 

=b 
r

'3 r,li #k e'daLi l 'jul ,ir;tai'.;
,i6itiy:Jv 'q-n ir' :*;..- *'r*a?r, e #
JG t ".q'g n;:i ui;5 ?rt S';G,-rr', lY,Jr,#'i ?"

t;:; :Jv (* rf"j, ry :ul31 {'*2, gi r,r:r1r 16'"i$\
' , - ,o- ,..o, o, i c,

.F:;) Yr (u..") oVL'"*W<y Ja il
4733. Dari Khabbab, dia berkata, "Aku adalah seorang pandai

besi di Makkah, lalu aku mengerjakan pedang untuk Al Ash bin Wa'il

As-Sahmi. Setelah itu aku datang minta dilunasi hakku. Dia berkata,

'Aku tidak akan memberikannya kepadamu hingga engkau kafir

kepada Muhammad sAw. Aku berkata: Aku tidak kafir terhadap Nabi

SAW hingga Allah mematikanmu kemudian menghidupkanmu'. Dia

berkata, 'Jika Allah mematikanku kemudian membangkitkanku dan

aku memiliki harta dan anak-anak'. Maka Allah menurunkan,

'Tidaklrah engkau melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami

:t;

;

'I

*
;
ri

26A - FATHI'L BAARI

4--s



dan berkata; pasti aku akan diberi harta dan anak. Apakah dia terah
melihat yang ghaib ataukah dia terah nrembuat perjanjian di sisi
Tuhan Yang Maha pemurah?,, Dia berkata, ,,Ahdan 

artinya
perjanjian'" Al Asyja'i tidak menukil dari Sufyan kata ,pedang, dan
tidak juga kata ?erjanjian'.

Ketaranpan:

(Bab apakah dia telah merihat yang ghaib ataukah dia terah
membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha pemurah? Dia berkata,
" Maut s iq an " [perj anj ianJ ). Kata " mauts iq an" tidak tercantum daram
riwayat Abu Dzar. Imam Bukhari menukil hadits dari riwayat Ats-
Tsauri dan berkata di bagian akhirnya, &:r. :lti r:tae f"), ,4 tX, 7i
(Apaknh dia telah membuat perjanjian di sisi ruhan yang Maha
Pemurah?" dia berkata, ,,perjanjian yang kokoh,,). Demikian
diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari bapaknya dari Muhammad bin
Katsir (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

wk; ri tir,tg * W\t ,y-i @t Asyjai tidak mengatakan
dari Syufyan kata ,pedang, dan tidak juga ,perjanjian yang kokoh,).
Demikian dalam tafsir Ats-Tsauri riwayat Al Asyja'i darinya.

5. Firman Arrah, ,1ti qtjit e,i ki ,SgU,r;SLW
"sekali-kari tidak, Kami akan menaris opa yang ia katakan, datt
benar-benar Kami akan memperpanjang adzab untuknya.,, (es.

Maryam [t9l: 79)

& ";t d,ok, #c;, d €;,C? ,Jti *g c os# e
#rk e:!,LLf \ :Jui iu;t;:; t(i ,lG ,,j,U i. c6l
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.3)-fi" n i' '.*;-
'a>rG fi-s'rr'tu

4734. Dari Masruq, dari Khabbab, dia berkata, "Aku adalah

seorang pandai besi pada masa Jahiliyah, dan aku memiliki piutang

pada Al Ash bin Wa'iI." Dia berkata, "Dia datang kepadanya untuk

minta ditunaikan piutang tersebut. Maka Al Ash berkata, 'Aku tidak

memberikan kepadamu hingga engkau kafir terhadap Muhammad

SAW'. Dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak kafir hingga Allah

mematikanmu kemudian engkau dibangkitkan'. Al Ash berkata,

'Biarkanlah aku hingga meninggal kemudian aku dibangkitkan.

Sungguh aku akan diberi harta dan anak, lalu aku menunaikan hakmu'.

Maka turunlah ayat ini, 'Apakah engkau tidak melihat orang yang

kafir terhadap ayat-ayat Kami dan dia berkata; pasti aku akan

diberi harta dan anak'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang telah dikutip dari riwayat

Syu'bah dari Al A'masy.

6. Firman auah,rii qji:, jfrt l;,
t'Dan Kami akan mewarisi apayang ia katakan'itu, dan ia akan

dotang hepoda Kami dengan seorarrg diri."

(Qs. Maryam [19]: 80)

tl.r.i :1r3ri, i+r'> ,a& i.t lu:
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Ibnu Abbas berkata, "Al Jibaalu Haddan, artinya hadman

(hancur lebur)."

,"F-; [.ti q fat ,* ,t os) ,€J \L:r'& :Jv 

=b 
c

l,'i,iv ,.li;- k e'd-si v 'J i6 .l:;tfrl '^#ti

te'rjr ri7 Lr:{ ;,,JC,;l ; t;,b y. ii
gijr ',i?i,\ U:* ,,Su .!:: J6 e'c;;:, tit:l.rii U'p

*;, ry'r".irif *r, 'gi'r:.tsiitv 62\',Jti:s.W'5
jF u i-;, a!.t,,+tr,)t -,y u u, i* u',3a 1?',,1*

'(i't viSr

4735. Dari Khabbab, dia berkata, "Aku seorang pandai besi dan

aku memiliki piutang pada Al Ash bin Wa'il. Aku datang untuk minta

dilunasi. Namun, dia berkata kepadaku, 'Aku tidak akan melunasi

hakmu hingga kamu kafir kepada Muhammad'." Dia berkata, "Aku
berkata, 'Sekali-kali aku tidak kafir terhadap beliau hingga kamu

meninggal lalu dibangkitkan'. Dia berkata, 'Benarkah aku akan

dibangkitkan sesudah mati? Nanti aku akan menunaikan hakmu jika
aku mendapatkan kembali harta dan anak'." Dia berkata, "Maka

turunlah ayat, 'Tidakkah engkau melihat orang yang kafir terhadap

ayat-ayat Kami dan berkata; pasti aku akan diberi harta dan anak.

Apakah dia telah melihat yang ghaib atauknh dia telah membuat

perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami

akan menulis apa yang dia kataknn dan benar-benar akan

memperpanjang adzab baginya, dan Kami akan mewarisi apa yang

dia lratakan itu, dan dia akan datang kepada Kami seorang diri'."
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Keterangtrrn:

(Bab "Dan Kami akan mewarisi apa yang dia kataknn itu dan

dia akan datang kepada kami seorang diri '). Disebutkan hadits yang

dinukil Waki' dan redaksinya lebih sempurna, seperti riwayat Abu

Muawiyah. Dari redaksi riwayat ini diketahui maksud Imam Bukhari

rnengutip ayat-ayat tersebut pada bab-bab ini, padahal kisah itu hanya

satu. Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa semuanya turun pada

kisah ini berdasarkan dalil riwayat ini dan riwayat-riwayat lain yang

sejalan dengannya.

(Ibnu Abbas berknta, "Haddan, artinya hadman [hancur
leburl). Pemyataan ini dinukil lbnu Abi Hatim dengan sanad iyang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.
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20. SURAH THAAHAA

.,,iit ,-Et (q) u'rtlt'*i C" * G 1-*:ii) .p
'r:rLJ el,4> tr,rr,. @fu) ,F LrL ,*"qi @+ C)
+r,*lr i;;bt, itst ;;i $1, irt 6r,;$ .Lt, Lu
'r:)t ,g: <lflr ry'y;',lr;.,i 4:rriril :\2t *, Js: .fr\t.n
e <C,> q*iG (4!iii6 jwtrr e) oQj )r:r tr)t:-,t 6t
...1;ir d:i &t q;,\ .L1t t*i rjg r- ;; (*)
G (M.* iiti> ,# * e$i €t).pr*;trr ',,, ,(.u\

l'u\,iw ,GLt t;siapt5ib q".i a) '"6 d.t Js.6!r
'A$ ,& iyt JW .orqi :6.'E) AHt ex u W;i
.9r*',- Wt!,j y" t*^,/S ;.1 Jq A) Cui
.aAt1,ri3r1 .Ai' qv ,<Wi11>'ar, 1ui,tg ,i): <te>

7t ,1,si,> )r]ir (,,frjr glrr,r.tl .,-#t <a*> .it;Ut &:b)
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Ibnu Jubair berkata; dalam bahasa Nabthi, thaahaa artinya wahai
laki-laki. Dikatakan; semua yang tidak dapat mengucapkan huruf atau

ia gagap dan gagu maka disebut uqdah. Azriy artinya punggungku.
Fayushitakum artinya membinasakan kamu. Al Mutslaa bentuk
perempuan dari kata amtsal. Dia berkata,"bidiinikum" (dengan agama

kamu). Dikatakan, "khudz al mutslaa" sama dengan "khudz al
amtsal" (ambillah yang lebih utama). Tsumma'tuu shaffan (kemudian
datanglah bershaf-shaf). Dikatakan; apakah engkau datang ke shaff
hari ini? Yakni tempat dilakukannya shalat. Fa aujasa artinya
menyembunlkan rasa takut. Ia berasal dari kata "khiifah" namun
huruf ha' di akhirnya dihapus. Fii judzuu', yakni di atas pangkal
pohon kurma. Khathbuka artinya urusanmu. Misaas bentuk mashdar
(infinitifl dari kata maassahu misaasan (menyentuh). Lanansifannahu
artinya kami akan menaburkannya. Qaa'an artinya sesuatu yang

diatas permukaan air; sedangkan ash-shafshaf artinya tempat datar di
pernrukaan bumi. Mujahid berkata; Auzaran artinya beban berat. Min
ziinatil qaum (dari hiasan orang-orang), yakni perhiasan yang mereka
pinjam dari keluarga Fir'aun. Faqadzaftuha artinya aku
mencampakkannya. Alqaa artinya melakukan. Fanasiya (dia lupa),
maksudnya Musa. Adapun mereka mengatakan, "Tuhan telah salah."
Laa yarji'u ilaihim qaulan (tidak menjawab perkataan mereka),
maksudnya patung anak sapi tersebut. Hamasan artinya gesekan kaki.
Hasyartani a'mqa (engkau membangkitkanku dalam keadaan buta),
yakni terhadap hujjahku. Waqad kuntu bashiiran (dahulu aku dapat
melihat), yakni di dunia. Ibnu Abbas berkata; Biqabas artinya mereka
sesat di jalan dan berada di musim dingin. Dia berkata, "Jika aku tidak
mendapatkan seseorang penunjuk jalan, maka aku akan membawakan
api untuk kamu nyalakan." Ibnu Uyainah berkata; amtsaluhum adalah
yang paling lurus jalannya di antara mereka. Ibnu Abbas berkata;

.* 4J.9

@1y 66;) 6i\,6,b,, ,$jl
pA).fu '(f ll .*"-r(.ti
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Hadhman artinya tidak berbuat zhalim sehingga kebaikannya tidak
dihancurkan. Iwajan artinya lembah. Walaa amtaa artinya dan tidak
pula bukit kecil. Siirataha artinya keadaannya semula. An-Nuhaa
artinya ketakwaan. Dhankan artinya kesengsaraan. Hawaa artinya
yang celaka. Bil waadil muqaddas (di lembah yang suci), yakni yang

berkah. Thuwaa adalah nama lembatr. Bimilkinaa artinya dengan
perintah kami. Makaanan suwan artinya tempat pertengahan di antara

mereka. Yabasan artinya kering. Alaa qadar artinya atas waktu yang

dijanjikan. Laa taniyaa artinyajangan kamu berdua lemah. Yafruth

artinya hukuman.

Keterangan:

(Surah Thaaha. B ismill ahirrafumaanitafuiim) . Ikrimah dan Adh-
Dhahhak berkata, "Kata thaaha dalam bahasa Nabthi artinya 'Wahai
laki-laki'." Demikian dinukil Abu Dzar dan An-Nasafi. Selain
keduanya menukil, "Ibnu Jubair -yakni Said- berkata..."

Perkataan Ikrimah tentang itu dinukil Ibnu Abi Hatim dengan

sanad yang maushul dat'- riwayat Husain bin Abdurahman dari
Ikrimah, tentang firman-Nya,'Thaahaa', yakni wahai thaahaa, artinya
wahai laki-laki. Al Hakim meriwayatkan dari jalur lain dari Ikrimah
dari dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, 'Thaahaa', dia berkata, ..Ia

seperti perkataanmu,'Wahai Muhammad' dalam bahasa Habasyah.,'

Perkataan Adh-Dhahhak dinukil Ath-Thabari dengan sanad
yang moushul dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Adh-Dhahhak bin
Muzahim, tentang firman Allah, 'Thaahaa' dia berkata, "Artinya
'wahai laki-laki' dalam bahasa Nabthi." Abd bin Humaid
meriwayatkannya dari jalur lain, dia berkata, "seorang laki-laki dari
bani Mazin berkata, 'Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atasku dari
Al Qur'an'. Adh-Dhahhak berkata kepadanya, 'Apakah Thaahaa?'Dia
berkata, 'Di antara n:tma-nama Allah'. Dia berkata, 'Ia dalam bahasa
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Nabti artinya wahai laki-laki'." Akan dijelaskan tentang an-nabth

dalam surah Ar-Rahmaan.

Adapun perkatan Sa'id bin Jubair kami riwayatkan dalam kitab

Al Ja'diyat karya Al Baghawi. Kemudian dalam Mushannaf Ibnu Abi

Syaibah dari jalur Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair seperti

perkataan Adh-Dhahhak. Al Harits menambahkan dalam Musnad-nya

dari jalur ini dan disebutkan Ibnu Abbas di dalamnya. Abdunazzaq

berkata: Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Qatadah,

keduanya berkata tentang firman Allah, 'Thaaha' yakni 'wahai laki-

laki'." Abd bin Humaid menukil dari Al Hasan dan Atha' seperti itu.

Dinukil dari Ar-Rabi'bin Anas, dia berkatu, t n' ,,l.a '4'og

e\rt *',si ,i Su,sltt )jU ,s?!t ert hl ,"b'?,1 ;',st,'&t
(Biasanya Nabi SAI( jika shalat, beliau berdiri di atas satu kaki dan

mengangkat yang lainnya, maka Allah menurunkon firman-Nya
'Thaaha', yakni injaklah tanah).Ibnu Mardawaih menukil dari hadits

Ali sepertinya disertai tambahan, "sesungguhnya yang demikian

dikarenakan beliau sangat lama berdiri dalam shalat malam." Saya

membaca tulisan tangan Ash-Shadafi -di catatan kaki naskahnya-,

"Sampai kepada kami bahwa Musa AS ketika diajak berbicara oleh

Allah. maka ia berdiri di ujung jari-jarinya karena takut, maka Allah

berfirman,'Thaaha', yakni tenanglah."'

AI Khalil bin Ahmad berkata, "Barangsiapa membacanya'Thah'

maka maknanya 'wahai laki-laki', dan dikatakan bahwa ia adalah

bahasa'Akk. Sedangkan yang membacanya'thaahaa' maka maknanya

adalah tenang atau injakkan kakimu ke tanah." Saya (Ibnu Hajar)

berkata: Dinukil dari Ibnu Al Kalbi, bahwa jika dikatakan kepada

seorang dari suku 'Akk, 'Wahai laki-laki' maka dia tidak menjawab,

hingga dikatakan kepadanya'thaahaa'.

Bacaan 'rfiaft'dinukil oleh Al Hasan dan Ikrimah dan dipilih oleh

Warsy. Mereka rnenjelaskan juga bahwa ia adalah kata perintah dari

kata al wath'u. Mungkin dengan mengubah hamzah menjadi alif atau
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menggantinya dengan huruf ha'.Makahal ini sesuai dengan apa yang

dinukil dari Ar-Rabi' bin Anas. Sebab menurut perkataannya berarti

hamzah telah diganti oleh alif dan ia tidak dihapus ketika diubah

dalam bentuk perintah, untuk mengisyaratkan kepada asalnya. Namun,

menurut qira'ah Warsy terdapat penghapusan objek kalimat.

Berdasarkan nukilan Ar-Rabi' bin Anas, maka objeknya adalah kata

ganti itu sendiri dan ia adalah tanah, meski tidak disebutkan terdahulu

apa yang ditunjukkan oleh kata kerja. Adapun berdasarkan pandangan

terdahulu, maka ia adalah kata benda.

Sebagian mengatakan 'thaahaa' termasuk nama-nama surah,

sebagaimana huruf-huruf hijaiyyah yang berada di awal beberapa

surah.

berkata, Alqaa artinya melakukan. Azriy artinya punggungku.

Fayushitakum artinya membinasakan kamu). Semua ini sudah

disebutkan dalam kisah Musa pada pernbahasan tentang cerita para

nabi.

t' ,-.1' ti, j:*Sr @l Mutslaa bentuk perempuan dari kata

Amtsal...). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Penjelasannya telah

disebutkan pada kisah Musa juga. Demikian juga Penafsiran firman-
Nya, F aujasa fii nafsihi khiifah', 'fii judzuu' an-nakhl', 'khatbuka',
'misaas', dan'lanansifunnahu fil yammi nasfan', semuanya adalah

perkataan Abu Ubaidah.

,p':\r ,v **3r t-iz-b2sqlujt arti-4l,$ (eaa'an artinya

sesuatu yang diatas permukaan air. Ash-Shafshaf artinya tempat

datar di permukaan tanah). Abdwrazzaq berkata dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Al Qaa' Ash-Shafshaf artinya tanah yang datar." Al Farra'

berkata, "Al Qaa'adalah tempat datar di permukaan tanah dan terdapat

fatamorgana pada siang hari. Sedangkan ash-shafshaf adalah tempat

tandus yang tidak ada tumbuhannya."
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frif <titiib :i-!h; ||-iti (Mujahid berkata; Auzaaran artinya

beban berat)- Bagran ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ia

dinukil Al Firfbi dari jalur Abu Dzar juga.

t"*? )1 ;,2 rllnt.,J' lJrj' il eF, ry",y) (Min ziinatit qaum

[dari hiasan orang-orangJ, yahi perhiasan yang mereka pinjam dari

keluarga Fir'aun)- Ia adalah al atsqaal (beban-beban berat). Al

Firyabi menukilnya juga dengan sanad yarlg maushul yang telah

disebutkan dalam kisatr Nabi Musa. Al Hakim meriwayatkan dari

hadits Ali, dia berkata, 'j ,i* U:P ,#,'u -t'tn 6 iljqrtUr *
3t:* 'i'J+'i ,ty )r:* C zaJl' 4i (As-Samiri mengambil apa yans

dia dapatlran dari perhiasan, lalu dia buat patung anak sapi.

Kemudian dia mencampakkan satu genggam di bagian rongga

perutnya dan ternyata ia menjadi Patung anak sapi yang

mengeluarkan suaro). Dalam riwayat ini disebutkan juga, ;i'4
'r1, og '&'t i'(J,.3'u af g 

:6, fr & sta, -t'&? ,H, Jl
'A1>j"7:,ot ff .l;git (Musa mengambil patung anak sapi itu dan

meletalrlrunnya di suatu wadah di tepi sungai. Tak seorang pun yang

minum air itu 4i antara mereka yang menyembah patung anak sopi-

mel ainlrnn waj ahnya menj adi funing).

An-Nasa'i meriwayatkan dalam hadits panjang yang disebut

hadits alfutuun(ujian dan cobaan), dari Ibnu Abbas, dia berkata, t 'o'i

ip.t|bb e;'€i'iui &'?t- C- t'\:ta ;+? fi et4.,;i'e'i
,yi+ori tr ,ai.pb ?p'*; oi 6ri vl ,(st*j 4tsi7* t:V;

|h.r:-t ri. grX'ui?i rtt o'tg- ij'u €;.3t osi ,:i:;;i rltt-
:irl,i r${.J 6.# ri ,ii i6i 'o'r)\'p@'+'b6 t;1 ,e?;'#'F,t
'*j'\+'oi;J- ri'rriiui uiti16'i ei ,grl i o'tti- ;tlfur ila ,P Wii I
*'u tlrt tf;',t,Pa {-}, 9:'&,g\::'i'd,r$'il itt';fr "Jth
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t5;'eln.i + ,P,t/t_ ;. Oe ,'Ji,,5'c b'idt ts(tt 6ettka Musa berangkat

kepada miqat [tempat yang ditentukan] Tultannya, Harun berkhutbah

di hadapan bani Isra'il seraya berkata, "Sesungguhnya kalian keluar

dari Mesir dan kaum Fir'aun memiliki titipan dan pinjaman pada

kalian. Maka aku berpandangan agar kita menggali lubang dan

melemparkan peralatan mereka yang ada pada kalian, lalu kita

membakarnya. Adapun As-Samiri berasal dari kaum yang menyembah

sapi dan termasuk tetangga bani Isra'il. Dia pun membawa bersama

mereka lalu melihat suatu bekas, maka ia mengambil satu genggam

darinya. Lalu dia melewati Harun yang berkata kepadanya, 'Tidakkah

engkau mau melemparkan apa yang ada di tanganmu?' Dia berkata,

'Aku tidak akan melemparkannya hingga engl<nu berdoa kepada Allah

agar terjadi apa yang aku inginkan'. Harun pun berdoa untuknya.

Lalu dia melemparkannya seraya berkata, 'Aku menginginkan ia

menjadi patung anak sapi yang memiliki rongga dan mengeluarkan

suara'." Ibnu Abbas berkata, "Ia tidak memiliki ruh. Hanya saja

angin masuk dari lubang pantatnya dan keluar di mulutnya sehingga

menimbulkan suara. Pada saat itulah bani Isra'il terpecah menjadi

beberapa kelompok".).

qi\ .'-|t"$>i'ii;i e- ei (*) * <C'> Wi6 &l'iit)
J-;+i' tly Hl @aqadzaftuha artinya aku mencampakkannya. Alqaa

artinya melakukan. Fanasiya [dia lupaJ, mal<sudnya Musa. Adapun

mereka mengatakan, "Tuhan telah salah." Laa yarji'u ilaihim qaulan

[tidak menjawab perkataan merekaJ, yalcni patung anak sapi

tersebut). Semuanya sudah disebutkan sehubungan kisah Musa As.

prijlr tug 
,wU^ (Hamsan artinya gesekan kaki). Penafsiran ini

dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thabari dari jalur Ibnu

Abi Najih dari Mujahid. Dari Qatadah, dia berkata, "Suara-suara

kaki." Riwayat ini dikutip Abdtrrazzaq. Sementara dari Ikrimah
dikatakan, "lnjakan kaki." Riwayat ini dikutip Abd bin Humaid. Abu
Ubaidah berkata, "Hamsan artinya suara lirih."
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gfu' ,J 1taro.'C? n:> ,#'* (&i ,f:f4 (Hasyartani a'maa

[engkau membangkitkanku dalam keadaan butaJ, yakni terhadap

hujjahku. Waqad leuntu bashiiran [dahulu aku dapat melihat], di

dunia). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yang maushul

dari Mujahid.

iEtJ I jG t Ayt t1;" (f,) ,t* i.t'S,O ltOnu Abbas berkata;

Biqabas artinya mereka sesat di jalan dan berada di musim dingin).

Penafsiran ini dinukil Ibnu Uyainah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, o\Q:ti )t-t.;33) @lat

membawakan untuk kamu api yang kamu nyalakan). Dalam riwayat

Abu Dzar disebutkan,"Tudfi'uun " (kalian merasa hangat).

ntl't;i eJ-i'&f f*'i.r',5'6i (Ibnu uyainah berkata; Paling

baik jalannya di antara mereks adalah yang paling lurus). Demikian

yang tercantum dalam Tafsir lbnu Uyainaft. Sementara dalam salah

satu riwayat Ath-Thabari dari Sa'id bin Jubair disebutkan,l,;;70ii

(Yang paling bagus pemikirannya di antara mereka). Kemudian

dalam riwayat lain disebutkan, fo1ji 4l4ibl (Yang paling

mengetahui di antara mereka tentang diri mereka).

1i.r;:-i b';4 ilLi I 6 :a&'ir',}i,t (bnu Abbas berkata;

Hadhman artinya tidak dizhalimi, lalu kebaikannya dihancurkan).

Bagian ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul

dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya

dalam surah Thaahaa [20] ayat ll2,6bi li r;ii Ut*i)i (Maka ia

tidak khawatir akan perlalann yang tidak adil [terhadapnyal dan

tidak [pulal aknn pengurangan halotya). Dia berkata, "Anak

keturunan Adam pada hari kiamat tidak takut diperlakukan tidak adil

dengan menambahkan keburukannya dan dikurangi kebaikan-

kebaikannya." Kemudian dinukil dari Qatadah, dari Abd bin Humaid,

sama seperti itu.

28O - FATITUL BAARI



itt pi 111 ,t-:rt <8-*> (Iwajan artinya lembah. Walaa amton

artinya dan tidak pula bukit kecil). Penafsiran ini disebutkan juga oleh

Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Abu Ubaidah berkata, uAl 'Iwaj
adalah jalur-jalur air dan lembah-lembah yang bengkok/tidak lurus.

Adapun amtan artinya lurus. Dikatakan; ia memanjangkan talinya
hingga tidak tertinggal padanya amtan (lekukan).

i* ,t (f::*1 (Dhankan artinya kesengsaraan). penafsiran ini

dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul dari AIi bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukil pula dari Ikrimah
sepertinya. Kemudian dinukil dari jalur Qais bin Abi Hazim, tentang

firman-Nya dalam surah Thaahaa 120) ayat 124, gJ-r'141
(penghidupan yang sempit), dia berkata ,'# e 6:: (Rezeki dalam

kemal<siatan). Ibnu Hibban menshahihkan hadits Abu Hurairah
melalui jalur marfu'tentang firman-Nya, k3'i:bi, diaberkata, Lt-ii,

fry gazab kubur).Imam Bukhari meriwayatkannya melalui dua jalur

yang jayyid baik secara lengkap maupun ringkas.

Sa'id bin Manshur dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abu
Sa'id Al Khudri melalui dua jalur, mauquf dan marfu'. Begitu pula
Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud. Ath-Thabari
mengukuhkan hal ini dengan sanad lengkap hingga firman Allah,

J?tlSiaVY.lt;ni8unggth adzab akhirat lebih keras dan lebih

kekal). Sehubungan penafsiran kata "dhankan" dinukil beberapa
pendapat lain, di antaranya dan yang paling masyhur adalah

kesempitan. Sebagian lagi mengatakan ia adalah bahasa Persia yang
bermakna sempit dan asalnya adalah "at-tanlcan" lalu disadur ke
dalam bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah

haram. Ada Iagi yang berpendapat maknanya adalah usaha yang
buruk.
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'F @F) (Hawaa artinya binaso/celaka). Bagian ini dinukil

Ibnu Abi Hatim dengan sanadyangmaushul dart Ali bin Abi Thalhah.

,ilUt Vt :6s'P) 9l6j' (,./iii,it g)r1!) @il waadil muqaddas [di
lembah yang suciJ, yakni yang berkah. Thuwan adalah nama lembah).

Semua ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para nabi.

1 . t-, t, t1.-4* 
lbto-y ffafruth artinya hukuman). Abu Libaidah berkata

tentang firman-Nya, *i'i-'oi 6rrr"g"ra menyil<sa kami), yakni dia

akan menyiksa kami tanpa menunda-nunda. Semua yang terdahulu

atau yang tergesa-gesa disebut 'faarith".

tiib-i ,- ) (laa taniyaa artinya jangan kamu berdua lemoh).

Abd bin Humaid menukilnya dengan sanad yang maushul dari

Qatadah sama sepertinya. Demikian juga dari jalur Mujahid, dan dari
jalur lain yang lemah dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya dalam surah Thaahaa l2Ol ayat 42, qri ) (Jangan kalian

lalai), yakni jangan kalian lamban.

1. Firman Allah, 4.'OAil'>6
"Dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku."

(Qs. Thaahaal20lz 4l)

?tl ,,;lr :Jl, F, *ht * itJ;r'*;';":,^ ,r_i *
;'#;i:) ;ir'gbi el,'ut,i;,t .; ; l* ; ;,
4*A. luU)tj ,$-,t.?nt lria>, elr c-;i :'7;l Jv ti;r
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'bij-5*; $.L;,Ju .t {u earrlt-a5; ,Sir,

.:;at,(pr) .r"; ?,tr"& .n :Jv trit*--

4736. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullatr SAW, beliau

bersabda, "Adam dan Musa bertemu- Musa berkata lnpodo Adam,

'Apaknh engkau yang telah membuat manusia menderita dan

mengeluarlan mereka dari surga?'Adam berkata kepadanya, 'Apakah

engkau yang telah dipilih oleh Allah untuk (mengemban) risalah-Nya,

dan Dia memilihmu antuk dii-Nya, dan Dia menunrnkan Taurat

kepadamu?' Musa berkata, 'Benar!' Adam berkata, 'Apakah engkau

mendapatinya ditulis atasku sebelum Dia menciptakanht?' Musa

berkata, 'Benar!' Maka Adam pun mengalahkan hujjah Musa-" Al
Yammu artinya laut.

Keterangan:

(Bab "Dan Alu telah memilihmu untuk diri-Ku"). Dalam
riwayat Abu Ahmad Al Jurjani disebutkrr, "Wosthafaituka" (aku

mengkhususkanmu). Namun, ini adalah kesalahan dalam penyalinan

naskah. Barangkali ia disebutkan sebagai penafsiran- Pada bab ini
dikutip hadits Abu Hurairatr tentang dialog antara Musa dan Adam
AS, dan penjelasannya akan dipaparkan pada pernbahasan tentang

takdir.

2. Firman Artah, ** A "q-b'6 gV, ;,i t:1 r;i jt *ii Wi
';r'&#) e4i*;"&$6 .,;*3t5kri'uleir t:.; f, C

,s:6 6t'rl i *;',p?,'ei, o it
" Dan sesunggahnya telah Komiwalryuhon heryda Mum: 'Pergilah
kamu dengan hombo-homba-Ku (Barilsrul) diaolun hui,moka

raTErrLBAARr- 283



buotlah untak mereha jalan yang kering di laut itu, hamu tak usah

khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)".
Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu
mereka ditutup oleh lautyang menenggelamkan mereka Dan

Fir'oun telah menyesatkan kaamnya dan tidak memberi petunjuk."

(Qs. Thaahaa [20]: 77-79)

i, I a,,',,'-', '-c.c. 1. , ,
ob ,?t Jlit toJet ,P e-f,*i

,4, \t ,-k At Jt-., ?* a :Jv Li* ?nt *a, *e .ut f
qit ,r)r tta r;r'AU ,itr;e i# tQtj ,ati;rt'*r

,c+ rc .
Gst ,F

.,.t. t ,

4-l.c 4!l **

.i;rie;4
4737. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa Asyura',
maka beliau bertanya kepada mereka dan mereka pun menjawab, 'Ini
adalah hari dimana Musa menang atas Fir'aun'. Nabi SAW bersabda,

'Kita lebih berhak terahadap Musa daripada mereka, maka hendaklah
kalian berpuas a Asryra "."

Keterangan:

(Bab "Dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa...).
Pada riwayat selain Abu Dzar disebutkan , ;:i a *it j (Dan kami

telah wahyukan kepada Musa), namun hal ini menyelisihi bacaan
yang ada dalam Al Qur'an.

-ilt'd, (Al Yammu artinya lautan). Pemyataan ini dinukil Ibnu

Abi Hatim dengan sanad yang maushul dai jalur Asbat bin Nashr,
dari As-Sudi, dan disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang puasa Asyura'
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa secara lengkap.
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'7u; ,|rv',l;1i *\t J*'"1t * &?nr *a.,i;; s,i *

3. Firman Arah, # tat u eF)6
"Maka sehali-kali janganlah sampai ia mengeluorhan hamu berdua

dari surga, yong menyebabkan leamu menjadi celaha.n (Qs.
Thaahaa l20lz ll7)

4-r3J;;Jit'c-L;i ,1lt Ui ,'i ,lu, ?ti ;;
)$J/ ?xt triy.*t qlt Ui ;; [ :iii JG :Ju '*aZi,
a 1, i.r:,t

o.1ri 1t ,s:k'oi'# ,p\t * ii ,* ,iti ,:r{rr-,;,

.;; ?tr U ,*, *\t ,k yt J;, Jv tsyrfoi'#
4738. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Musa membantah Adam seraya berkata kepadanya, ,Engkau yang
telah mengeluarkan manusia dari surga knrena dosamu dan engkau
menyengsarakan mereka'. " Beliau bersabda, *Adam berkata, ,Wahai

Musa, engkau yang dipilih Allah (mengemban) risalah-Nya dan
berbicora langsung dengan-Nya, engkau hendak mencelalat atas
perkara yang dituliskan (ditetapkan) Ailah kepadaku sebelum Dia
menciptakanku, atau ditakdirkan Allah atasku sebelum Dia
menciptakanku?"' Rasulullah sAw bersabda, *Maka Adam dapat
mengalahkan alasan Musa. "

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Janganlah sampai ia mengeluarkan kamu
berduo dari surga yag menyebabkan kamu menjadi celaka). Dalam
bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang dialog antara Musa
dan Adam, yang akan dijeiaskan lebih detail pada pembahasan tentang
takdir.
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2I. SURAH AL ANBIYAA'

4 ilul' +"*t-i- i #'5,'r3-'& ilv o*t.c-ri t
i', ,tj'or .rqir 'u'e iqr1 ,obj ,p"ii ,'45Jrr'i,y,,;t

,P' 1*'6 ,';--,St Jv:'.'e;bt:r';r;-i ,i;A'Sv, .q>);. ,l
)*iJ ',.-s1 :',>:"a u* i.t JG .;::lr:i ,or,;" ,J)r/l fi
'Jt-tj .3-() bt &: )v :101-(r'{l'$l . r ;il- : ;t r,,,5-

u aii y3't,i; ;u1 .afuju'+;;G-'*; ,Lk
;;rr)r j U ,kiil ,; .t-*6;t-9G .i':"t-\i
'o'-;j ,'# 4: ,o-ii-\ :a1--,L^1-l .g;ir; ,*Yt:
,!'),i r,{v;t .Li!^tt ,qA'^;b .tt!,; rp: .U :'o*" .€t*

.'*pi, L'-b, fi V\', u.^Qt, c'Ft-t 
t,,JO',*; 

Jlt .r r;t;:r
{ltilLi:3riit

Jtss

. iu:"lr

4739. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar

Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata, "(Surah) Bani

Isra'il, Al Kahfi, Maryam, Thaahaa, Al Anbiyaa', adalah termasuk

yang pertama, dan yang aku hafal sejak lama." Qatadah berkata;

judzaadzan artinya memotong-motongnya. Al Hasan berkata: Fii
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falakin (pada garis edar), seperti bulatan alat pemintal. Yasbahuun

artinya beredar. Ibnu Abbas berkata: Nafasyat artinya merumput di

malam hari. Yusfuabuun artinya dihalangi. Ummatukum ummatan

waahidah (umat kamu umat yang satu), dia berkata, "Agama kamu

adalah agama yang satu." Ikrimah berkata: Hashabu jahannam (bahan

bakar jahannam), kata hashabu dalam batrasa Habasyah artinya kayu

bakar." Ulama selainnya berkata, "Ahassuu artinya mereka

memprediksi; Berasal dari kata afusastu (aku merasakan)." Khaamidin

artinya mengering. Hashiid artinya dicabut sampai akamya. Kata ini

dapat digunakan untuk bentuk tunggal, ganda, dan jamak. Laa

yastafusiruun artirrya tidak merasa letih. Dari sini diambil kata'fuasiir'

(letih) dan 'ftasarat ba'iiri' (untaku kepayatran). Amiiq artinya jauh.

Nukkisuu artinya mereka ditolak. Shan'ata labuus (pembuatan

persenjataan), yakni baju-baju besi. Taqatthha'uu amrahum (mereka

memutuskan wusan [agama] mereka), yakni mereka berselisih. l/
flasiis, al biss, al jars, dan al hams adalah sama, artinya suara yang

lirih/samar. Aadzannaaka artinya kami mernberitahukan kepadamu.

Aadzontukum artinya engkau memberitatukan kepadanya. Engkau

dan dia dalam posisi yang sama, tidak khianat. Mujahid berkata, "La

'allahtm tus'aluun (kamu ditanyra), )akni dimintai keterangan.

Irtadhaa artinya menjadi ridha. At-Tomootsiil rtinya patung-patung.

As - Sij i I I artinya lembaran.

Xclerensen:

(Surah Al Anbiyaa'. Bismillohirrahmaaninohiim). Disebutkan

hadits lbnu Masbd, dia berhata, "Bani Isra'il...." Demikian tercantum

di tanpat ini. Sebagian pensyaralr Shahih Bukhari mengatakan bahwa

ini merupakan kesalahan, tetapi sebenarnya tidak ada yang salah,

bahkan ada benarnya yattu batrwa asalnya adalatr, *Suratr Banii
Israa'iil...", lalu kata yang disandarkan ($mi surah) dihapus

sehingga tinggal kata yang disandari ()alsri Banii Israa'iil)
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sebagaimana bentuk semula. Kemudian saya temukan dalam riwayat
Al Ismaili dengan redaksi, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata
tentang Banii Israa'iil...." penjelasannya telah dipaparkan pada
pembahasan tentang tafsir surah Subhaana (Al Israa').

Dalam riwayat ini disebutkan apa yang berum disebutkan di
tempat itu. Ringkasnya, dia menyebutkan rima surah berturut-turut,
yang konsekuensinya bahwa surah-surah tadi tergol ong makklryah
(turun sebelum hijrah). Namun, terjadi perbedaan pada sebagian ayat
surah-surah itu. Adapun dalam surah Subhaana adalah firman-Nya,
;:jh, ,y Vi (Dan barangsiapa nrembunuh secara aniaya),firman-

Nya, fur;; - Jt - ui'$t'J Vi,&'ob (Dan hampir-hampir mereka

mengeluarkarunu -hingga- memindahkan), firman-Nya, r;| tS U:

"qli,. 
(Dan sungguh Kami telah mendatangkan kepada Musa tujuh

ayat), dan firman-Nya, !* fU ,*\ir:) #j (Katakanlah, ,,tV.ahai

Tuhan, masukkonlah aku pada tenryat yang benar.'). Dalam surah AI
Kahfi adalah firman-Nya, "r+:, ;:';U- ;;tt e |ltti |0 (Bersabartah

clirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka).sebagian
berkata, "Dari awal surah hingga, t-3'5;i lsiapa yang paling baik

amalannya)." Dalam surah Maryam adalah firman-Nya, \1'r<: :b13
tJitti (Dan sungguh setiap kanru melainkan akan memasukinya).

Dalam surah Thaahaa adalah firman-Nya, L'& p ct: *ei
4ij ,pi u":"1:-St (Bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit

matahari dan sebelum terbenam). Kemudian dalam surah Al Anbiyaa'
adalah firman-Nya, te'^ ,,i|r ,pj\r g.il,fi ;tbi->tti l, pakah merelca tidak

melihat bahwa Kami mendatangi negeri [orang kafirl, lalu kami
kurangi luasnya). Dikatakan semua ayat-ayat itu tergolongmadaniyah
(turun sesudatr hijrah). Namun"tidak ada satupun dalil shahih yang
mendukung pernyataan itu. Mayoritas ulama tetap mengatakan
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semuanya tergolong makkiyyah (turun sebelum hijrah). Adapun yang

mengatakan selain itu, maka pandangannya dianggap ganjil

(menyalahi yang umum).
t .2 /t"il;hi 1t:tjj; :6itij J01 (Qatadah berkata; judzaadzan artinya

nrcmotong-motongnya). Ath-Thabari menyebutkannya dengan sanad

yang moushul (bercambung) dari Sa'id, dari Qatadah, tentang firman-
1', t oti.. 1

Nya. t5tjj "&ttr, (Dia menjadikan berhala-berhala itu hancur), dia

berkata, r1,h)1 lf erp ot ong -p ot ong)."

Catatan:

Mayoritas ulama membacanya judzaadzan, yaitu nama sesuatu

yang hancur, seperti puing-puing bangunan. Sebagian mengatakan ia

adalah bentuk jamak dari kata judzaadzah. seperti kata Zujaaj yang

bentuk tunggalnya adalah zujaajah. Al Kisa'i dan Ibnu Muhaishin
membacanya jidzaadzan. Maka dikatakan ia adalah jamak dari kata
jad:iidz, seperti kata kiraam yang bentuk tunggalnya adalah kariim.
Dinukil juga cara baca yang lain, tetapi tergolong syadz (menyalahi

yang umum).

Ji4JryEJt b * e ,;*At Jq (Al Hasan berkata; fii falakin
(di garis edar), seperti bulatan alat pemintal). Penafsiran ini
disebutkan Ibnu Uyainah dari Amr, dari Al Hasan, dia berkata,

"Firman-Nya dalam surah Yaasiin L36l ayat 40, titi;i- N e ,SS t
Gan ntasing-masing beredar pada garis edarnya), yakni seperti

bulatan alat pemintal."

Ois3-J- 1O3L:)*;"y (Yasbahuun artinya beredar). Pernyataan ini

dinukil Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya , o:i;i- *Ut e $ j p"n masing-masing

beredar pada garis edarnya), dia berkata,'iV oi:tii;" (Beredar di
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sekitarnya). Dari jalur Mujahid disebutkan, "Firman-Nya, 'fii falakin'
(pada garis edar), sama seperti besi gilingan. Sedangkan firman-Nya,

'yasbahuun', yakni berjalan." Al Farra' berkata, "Adapun yang benar

adalah 'yasbahuun', karena kata as-sibaabah (berenang) termasuk

perbuatan manusia maka digunakan pola kata yang menunjukkan

jamak laki-laki. Sama seperti firman-Nya, .-s-J'gi;-:-1 t';ir j rr:'j,J$

i*A (Dan matahari serta bulan, engkau melihat mereka bersuiud).

fr'c-bj :|.>i:,ii a$ it'SG gUnu Abbas berkata: Nafasyat artinya

merumput di malam hari). Kata lailan (malam hari) tidak tercantum

dalam riwayat selain Abu Dzar. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

dengan sanad yang maushul dat'I Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu

Abbas, seperti di atas. Ia juga merupakan perkataan para ahli bahasa.

Mereka berkata, "Nafasyat artinya hewan merumput di malam hari

tanpa ada yang menggembalakan, sedangkan makan rumput di siang

hari tanpa ada penggembala disebut hamalat."

o ;,A- t *,2:" (Yu s fuabuun art iny a dih al angi). Penafsiran ini

dinukil Ibnu Al Mundzir dengan sanad yang maushul dati jalur Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al

Anbiyaa' l2l) ayat 43, i;'@-.+ f- 11 (Dan tidak pula mereka

dilindungi dari [adzabJ kami itu), dia berkata, o'J-liU" (dihatangi).

Kemudian dinukil dari jalur lain dengan sanad yang munqathi'

(terputus) dari Ibnu Abbas, tentang kata yumna'un (dihalangi), dia

berkata, o't:p-:1" (ditolong).lni adalah perkataan Ath-Tabari dari Ibnu

Al Mundzir, melalui jalurnya.

{;aiu'rtr €#'&r,|r.kJu3 lttcrimah berkata: flashabu

jahannam [bahan bakar jahannam], kata hashabu dalam bahasa

Habasyah artinya kayu bakar). Bagian ini tak tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, dan ia telah disebutkan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan. Al Farra' meriwayatkan melalui dua sanad dat'r
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Ali dan Aisyah, masing-masing membacanya fuathabu. Sementara dari

Ibnu Abbas disebutkan dia membacanya hadhabu. Dia berkat:t, "Ia

(hadhabu) artinya sesuatu yang digunakan untuk mengobarkan api."

|)-ti ",H t-rog : tki ,e:p',:U': (Ulama selainnya berkata,

"Ahassuu artinya mereka mempredil<si; ia berasal dari kata al$astu

[aku merasakanJ '). Demikian yang tercantum dalam riwayat mereka

dan juga dalam riwayat An-Nasafi. Ma'mar berkata, "Ahassuu"'

Ma'mar yang dimaksud adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin A1 Mutsanna

(ahli bahasa Arab). Imam Bukhari sangat banyak menukii

perkataannya. Terkadang dia menisbatkan kepadanya secara terang-

terangan, dan terkadang tidak. Abu Llbaidah berkata tentang firman-

Nya dalarn surah Al Anbiyaa' l21l ayat 12, \;U. fj-i t-l)it (maka

tatkala mereka merasakan adzab kami), maksudnya mereka

mendapatinya. Dikatakan, 'hal ahsasta fulaanan?' yakni apakah

engkau mendapati si fulan? Begitu juga perkataan,'hal ahsasta min

nafsika clhafan au syaruan?'(apakah engkau merasakan dari dirimu

kelemahan atau keburukan?).

U.r--1,b 14-Pe) (Khaamidin artinya mengering). Abu Llbaidah

berkata, "Firman-Nya dalarn surah Al Anbiyaa' l2ll ayat 15, rtAi

iye Oang telah dipanen dan tidak dapat hidup lagi). lni adalah

kalimat majaz. Khaamid artinya haamid, artinya layu dan mengering.

Sebagairnana api bila telah padam maka disebut khamidat. Dia

berkata, "Al Hashiid artrnya dicabut dari akarnya. Ia biasa digunakan

sebagai sifat untuk bentuk tunggal, ganda, dan jamak, baik bentuk

laki-laki maupun perempuan. Seakan-akan diberlakukan sebag aimana

halnya mashdar (infinitif)." Dia juga berkata, "Serupa dengannya

firman Aliah dalam surah Al Anbiyaa' l2l) ayal 30, t-i3')t-19

(Keduanya menyatu), dan firman-Nya dalam ayat 58, rir"ii '/-;a;tJ

(mereka dij adikan hancur terpotong-potong).
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;4tt a-34! ,7ar1t ,rb'E- Jbl;X |ry;ib (Hashiid artinya

dicabut dari akarnya habis. Kata ini dapat digunakan untuk bentuk

tunggal, ganda, dan jamak). Demikian dalam riwayat Abu Dzar.

Sementara selainnya mengutip dengan kata, "Hashiidan artinya
dicabut hingga akarnya", dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah
seperti yang telah saya sebutkan.

Catatan

Kisah ini turun berkenaan dengan penduduk Hadhur, yaitu suatu

perkampungan di Shan'a', dari arah Yaman. Demikian dikatakan Ibnu

Al Kalbi. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia terletak di pinggiran
Hijaz ke arah Syam. Diutus kepada mereka seorang nabi dari Himyar
yang diberi nama Syu'aib. Dia bukan Syu'aib yang menjadi nabi di
Madyan pada masa antara Sulaiman dan Isa, lalu mereka

mendustakannya dan Allah membinasakan mereka. Hal ini disebutkan
Al Kalbi. Kisahnya diriwayatkan juga Ibnu Mardawaih dari hadits
Ibnu Abbas tanpa menyebutkan namanya.

€4. o|#i'r; 4t ,orli-t :islfi,J-j-t (Laa yastahsiruun

artinya tidak merasa letfh. Dari sini diambil kata 'hasiir' dan 'hasarat
ba'iiri' [untaku merasa letihJ). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah
juga. Ath-Thabari meriwayatkannya dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

firman-Nya, b'jis.Jx!*-1j(Mereka tidak merasa letih), dia berkata,

"Mereka tidak kepayahan."

Catatan

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan ya'1tuun. Lalu diriwayatkan
juga oleh Ibnu At-Tin seraya berkata, "Ia berasal dari kata a'yaa."
Maksudny4 yang benar adalah katayu'yuun.
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",t4. :|g,* (Amiiq urtinyo jauh). Demikian tercantum di tempat

ini. Dia berkata, "Seakan-akan ketika dalam surah ini disebutkan kata

fijaajan,lalu disebutkn pada tafsir yang sesudahnya, ,# * y A
(dari setiap pelosok yang jauh), maka seakan-akan ia memasukkannya

dalam kisah ini dalam pelaksanaan haji. Atau ia berada pada catatan

pinggir, lalu dipindahkan oleh penyalin kepada selain tempatnya.

rt\:t ri*<t (Nukisuu artinya mereka ditolak). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anbiyaa' 121) ayat 65, j

le\4 s)b tjJii (Kemudian kepala mereka jadi tertunduk), yakni

mereka dibalikkan. Dikatakan, "Nakastuhu alaa ra'sihi", artinya aku

memaksanya. Menurut Al Farra' bahwa kata "naknsuu" artinya
mereka kembali. Pernyataan ini disanggah Ath-Thabari dengan alasan

tidak disebutkan sesuatu sebelumnya yang mungkin mereka kembali
kepadanya. Kemudian mereka memilih apa yang diriwayatkan Ibnu
Ishaq dan kesimpulannya mereka dikalahkan dalam hujjah, dimana
mereka berhujjah kepada Ibrahim dengan sesuatu yang justru menjadi
pegangan bagi Ibrahim mengalahkan argumentasi mereka. Namun,
semua ini berdasarkan qira'ah mayoitas. Adapun Ibnu Abi Abalah
membacanya "nakasuu", Hal itu berarti dalam kalimat ada bagian
yang dihapus, yang seharusnya adalah'mereka membalikkan diri-diri
mereka atas kepala-kepala mereka'.

L:!:llt,a9! e;* (Shan'ata labuus fpembuatan persenjataanJ,

yakni baju-baju besi). Abu Ubaidah berkata, "Al-Labuus adalah semua
jenis senjata, dari baju besi hingga tombak." Abdunazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Al Labuus artinya baju-
baju besi yang lebar. Orang pertama yang membuatnya adalah Daud."
Al Farra' berkata, "Jika dibaca'litufushinakum'maka yang dimaksud
adalah ad-duruu' (baju-baju besi). Adapun jika dibaca' liyuhs hinalatm,
maka yang dimaksud adalatr al-labuus (persenjataan)."



r jli:.lt , i'-;,i t.9i,SoX 6oqotha'uu amrahum [mereka memutuskan

urusan merekal, yakni mereka berselisih). Ia adalah perkataan Abu

I-Ibaidah. Dia menambahkan, f-jl*: (Dan berpecah belah). Ath-

Thabari meriwayatkan dari Zaid bin Aslam sepertinya disertai

tambahan, /"Ut e (Dalam urusan agama).

'#t p'pt',y t^),1-r3'u,,i$t),r'-,allt: Utt',fit (At Hasiis,

al hiss, al jars, dan al hams adalah sama, artinya suara yang samar).

Kata al hams tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Ambiyaa' l2l) ayat 102, f
o . '. o t. c .V;?, o'Ji1'X-, yakni mereka tidak mendengar W'* (suaranya).1/

flasiis dan al hiss adalah satu." Masalah ini telah dijelaskan di bagian

akhir surah Maryam.

)F d n1- * '$3 uG i;*f s1 l(.!lT 
'!\:.;,bt !$5\ @adzannaakn

artinya kami memberitahukan k"podo*u. Aadzantukum artinya

engkau memberitahukan kepadanya. Engkau dan dia dalam posisi

yang sama tidak khianat). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya

dalam surah Al Anbiyaa' l2l) ayat 109, *t'.qi *b'P:i (Aku telah

menyampaikan kepada kamu sekalian [ajaranJ yang sama [antara
kital). Jika engkau mengingatkan musuhmu dan memberitahukannya

serta menyampaikan kepadanya tentang peperangan hingga engkau

dan dia sama-sama mengetahui, maka itulah yang disebut,

'aadzantaltu'.

o:4it oJi;'*i # ,"+rrrl'SS3lUuiattid berkata, "La allakum

tus'aluun (agar kalian ditanya), yalcni dimintai keterangan").

Penafsiran ini disebutkan Al Firyabi dengan sanad yarLg maushul dai'
jalurnya. Ibnu Al Mundzir menukil dari jalur lain dengan kata

tufq ahuun (dimintai pemahaman).
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g) ,F"tt (Irtadha artinay meniadi ridha). Penafsiran ini dinukil

Al Firyabi dengan sanad yang maushul dai jalurnya dengan redaksi,
'4:b'€-h Qidha atasnya). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat

Abu Dzar.

ir::"l r,.p.#f 
' 

(At -Tamaats iil artinya p atung-patung). P enafsiran

ini juga disebutkan Al Firyabi dari jalumya.
,. t
aie,2-Jt : Jr.J-Jr @s-Sijill artinya lembaran-lembaran).

Penafsiran ini dikutip Al Firyabi dari jalurnya dan inilah yang

dijelaskan Al Farra'. Ath-Thabari meriwayatkan darijalur Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, 'Sa1Jt "'J 

$eperti

menggulung lembaran-lembaran). dia berkata, .7t{jr ;" e;>Ut ";"5

(Seperti menggulung lembaran-lembaran kitab). Ath-Thabari berkata,

"Maknanya, seperti menggulung lembaran kitab. Dikatakan juga

bahwa kata alaa (di atas) pada kalimat ini bermakna min (dari), maka

maknanya adalah karena kitab, sebab kebaikan lembaran-lernbaran

diiipat karena tulisan yang ada didalamnya.

Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa as-sijill adalah nama penuiis

Nabi SAW. Riwayat ini dikutip Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ath-
Thabari dari jalur Amr bin Malik, dari Abu Al Jauza', dari Ibnu

Abbas. Ia memiliki pendukung dari jalur lain dari Ibnu Abbas sama

sepertinya. Dinukil dari Abd bin Humaid dari Athiyah sama seperti

itu. Demikian juga dari Ali dengan sanad yang lemah.

As-Suhaili menyebutkan dari An-Naqqasy bahwa as-sijill adalah

malaikat di langit yang kedua. Para malaikat yang mencatat amal

perbuatan manusia mengangkat amalan mereka kepada-Nya setiap

hari Kamis dan Senin. Senada dengannya dinukil Ath-Thabari dari

hadits Ibnu Umar. Ats-Tsa'labi dan As-Suhaili mengingkari jika as-

sijill adalah nama penulis, karena tidak dikenal di antara para penulis

Nabi SAW dan tidak pula para sahabatnya seseorang yang bernama
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as-sijilt. As-suhaili berkata, "Bahkan tidak ditemukan kecuali dalam

hadits ini." Namun, pemyataan ini tertolak. Nama ini telah disebutkan

di kalangan sahabat oleh Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim. Lalu

keduanya menukil dari jalur Ibnu Numair dari I-Ibaidillah bin Umar

dari Nafi' dari Ibnu LJmar, dia berkata, "+)? P, * A' ,,I2 
"'r$,o€

"P'i it-ti" (Nabi SAW memiliki juru tulis yang bernama Siiitl).

fuwayat ini dikutip Ibnu Mardawaih melalui jalur di atas.

"sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah

Kami akan mengulanginya. Itulah suatu ianii yang pasti Kami

tepati.)'(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 104)

F, *?rt J:"Ut'+r:Jvr*e;ht',*, fG lt *
*';\i ui.t:.6) \'-*irli*;r' .Jt o):r#J &t i,rra

,i;ii,Jrlrr *$ *'b'j| ei'a

4740. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Nabi SAW berkhutbah

dan bersabda,"sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah

dalam keadaan tanpa alas kaki, telaniang, dan tidak dikhitan.

'sebagaimana Kami memulai penciptaan pertama begitulah Kami

alran mengulanginya. Itulah suatu janii yang pasti Kami tepati.

1. Firman Alah, t:* t"vt 6*.r # S:ti SiU. Yi;

JG-t

I

i
i

L

1

i
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sesungguhnya Kamilah yang akan melal<sanakannya'. Kemudian yang

pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah lbrahim. Setelilt itu

didatangkan beberapa laki-taki dari umatku, lalu mereka diambil ke

arah kiri. Aku berkata, 'Wahai Tuhanku, itu adalah sahabatku-

sahabatku'. Maka dikatakan, 'Engkau tidak tahu apa yang ntereka

acla-adakan sesudahmu'. Aku pun mengatakan seperti perkataan

hamba yang shalih, 'Dan aku saksi atas mereka selama aku berada

cliantara merekn -hingga firman-Nya- sal<si'. Dikatakan,
,sesungguhnya mereka itu senantiasa murtad seiak engkau berpisah

dengan mereka'."

Keterangan:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

"sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam

keadaan tanpa alas kaki dan telanjang." Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang kelembutan hati.

FATIIUL BAARI _ 297



ji u!; ts11

" 211)*'')

filory

22. SURAH AL HAJJ

:,e,t& i.t ls:'ai*:it lpJt & 3.r Sv,

u ir W ,g.F *,; otb)t 'lii'L riy,1o,*i; iti*lr
o:iA (A!i r11 .x,t; (q\ :Ju".': ,f.t,l €U-j oruAt ;4,
,ttrLx-,i;'Su'r',ry,e5au.({#),b6,J'Ss, .o r$;,r,
n *t St rsri:y ;:r4i- oW",Ju;': :;rb)t n ,o*;"
i.r',irsj.f$)l :,7-*)r ytr Atr:*, ,91')t Atrli (JloJr

1,,o.- i cz.o t c ' -', c

#J) ,5'^." :1*ihe G,\ ry#t ?bit:(
,,.

-l--o
j,,o 

j
l' :-',-l*

JL J*, (.-,*l;

Ibnu Uyainah berkata: Al Mukhbitiin artinya orang-orang yarrg

tenang. Ibnu Abbas berkata tentang firman-Nya, 'idzaa tamannaa
alqasy-syaithaanu fii umniyyatihi' (apabila dia mempunyai suatu

keinginan maka syetan memasukkan godaan-godaan terhadap

keinginan itu), artinya apabila berbicara maka syetan mencampuri
pembicaraannya, lalu Allah membatalkan apa yang dicampurkan

syetan dan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dikatakan,'Umniyyatihi',
yakni bacaannya. 'illaa amaaniyya', yakni mereka membaca dan tidak
menulis. Mujahid berkata: Masyiid artinya yang tinggi dengan al
qashsha, yaitu beton." {Jlama selainnya berkata: Yasthuun artinya
melampaui batas; ia berasal dari kata 'as-sathwalt'. Dikatakan,

'Yasthuun' artinya memukul dengan keras. 'Wahuduu ilath+hayyibi
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mirtal qaul' (mereka diberi petunjuk kepada yang baik dari perkataan),

yakni mereka diberi ilham kepada Al Qur'an. 'Wahuduu ilaa shiraatil
hamiid' (mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji), yakni

Islam. Ibnu Abbas berkata: Bisabab, artinya dengan tali ke atap

rumah. Tsaaniya 'ithfihi (dengan memalingkan lambungnya) artinya
orang yang sombong. Tadzhalu artinya disibukkan.

Keterangan:

(Surah Al Hajj. Bismillaahirrahmaanirraftiim).

Mukhbitiin artinya orang-orang yang tenang). Demikian tercantum
dalam Tafsir Ibnu Uyainah, tetapi dia menukilnya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid. Demikian juga dalam riwayat Ibnu Al Mundzir
melalui jalur ini. Dinukil dari jalur lain dari Mujahid, dia berkata,

(orang-orang yang shalat)." Kemudian dari jalur Adh-

Dhahhak, dia berkata, "';fu(ilt (orang-orang yang tawadhu).,, Al

Mukhbit berasal dari kata al ikhbaat, asalnya adalah al khabat, artinya
tanah yang datar.

irs*r' Cit:b 61:1t#i 6 irii::lr Ct * rs5 :ul e$ j.r'Sa:,

-6'$;;tiu*rr gL r ?nt ,N,.4g d (bnu Abbas berkata tentans

firman-Nya, 'idzaa tamannaa alqasy-syaithaan fii umniyyatihi,

[apabila dia mempunyai suatu keinginan maka syetan memasukkan
godaan-godaan terhadap keinginan ituJ, artinya apabila berbicara
maka syetan mencampuri pembicaraannya, lalu Allah membatalkan
apa yang dicampurknn syetan dan menguatkan ayat-ayat-Nya).
Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari
Ibnu Abbas secara terpisah-pisah.

ot-{<J"'t: o:L:-a" (A.ui rt) .L{,tt (ryt) ,iai pitotakan,

'Umniryatuhi', yaloi bacaannya. 'Illa amaaniyya', yahti mereka
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membaca dan tidak menulis). Ini adalah perkataan Al Farra'.

Menurutnya, at-tamanni adalah bacaan. Dia berkata, "Firman-Nya, X

"ri..Ji:f l+ugj' o'J:J;;" (mereka tidak mengetahui Al Kitab kecuali

amani), yakni membuat-buat cerita. Ia adalah cerita-cerita yang

mereka dengar dari para pembesar mereka, bukan dari Kitab Allah."
Dia juga berkata, "Diantara pendukung atas hal itu adalah perkataan

penyair:

Ia membaca kitab AUah di awal malam

Dawud membaca Zabur secara perlahan

Al Farra' berkata, "At-Tamanni jugaberarti bisikan jiwa."

Abu Ja'far An-Nahhas berkata dalam kitabnya Ma'ani Al

Qur'an setelah mengutip riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang penakwilan ayat di atas, "Ini adalah pandangan terbaik yang

dikatakan tentang takwil ayat tersebut." Kemudian dinukil melalui

sanad-nya dari Ahmad bin Hanbal, dia berkata, "Di Mesir ada kitab

tentang tafsir yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalhah, sekiranya ada

orang yang melakukan perjalanan ke Mesir untuk tujuan itu, niscaya

itu belum sebanding." Naskah tafsir yang dimaksud berada pada Abu

Shalih (juru tulis Al-Laits). Dia meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin

Shalih dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Kitab yang

dimaksud sampai kepada Imam Bukhari melalui Abu Shalih. Imam

Bukhari menjadikannya sebagai pegangan dalam kitabnya ini dalam

berbagai tempat sebagaimana telah kami jelaskan. Kitab tersebut juga

sampai kepada Ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al Mundzir

melalui beberapa perantara antaramereka dan Abu Shalih, maka tafsir

Ibnu Abbas ini dijadikan pedoman dalam memahami keterangan yang

dikutip dari Sa'id bin Jubair.

b ,P't"tf.1t ijrs ,P # iii )t aq ,;i
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Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabari, dan Ibnu Mundzir meriwayatkan

melalui beberapa jalur dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari dia, J:*if.i
a-ir-'rl' its', cit:.>Xr n$l';i)'{ ilJ ,F t **'t *v\t ru" i'
]rJ ,;;)'iib\ii ,tt': ,#t ,il.t-lt'ds.:gd. *s ol*st jl gp\t
i-;5r 91-" 'J'il ,fjita;1'rt"i ,,.'rtt',P ;b.ql'j;i u' ,t;Ft
(Rasulullah SAW membaca surah An-Najm di Makkah hingga firman-
Nya, "Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik)

menganggctp Al Lata dan Al Uzza dan manat y'ang ketiga". Maka

syetan memasukkan pada lisannya, "Itulah Gharanik yang tinggi,

sungguh syafaat mereka diharapkan". Orang-orong musyrik berkata,

"Dia tidak pernah menyebutkan sembahan-sembahan kita dalam

kontelrs kebaikan sebelum hari ini". Beliau bersujud dan mereka pun

bersujud. Akhirnya turunlah ayat ini).

Al Bazzar dan Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur

Umayyah bin Khalid, dari Syu'bah. Menurut saya, dia berkata tentang

sanad-nya, "Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas". Kemudian dia

mengutip redaksi hadits. Al Bazzar berkata, "Tidak dinukil secara

muttashil kecuali pada sanad rni, dan yang menukiinya demikian

hanyalah Umay,vah bin Khalid. Dia periwayat yang tsiqah

(terpercaya) dan masyhur." Dia juga berkata, "Hanya saja hal ini

diriwayatkan dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas."

Sementara Al Kalbi adalah seorang periwayat yang matruk

(ditinggalkan haditsnya) dan tidak dapat dijadikan pegangan.

Demikian juga diriwayatkan An-Nahhas melalui sanad lain yang di

dalamnya disebutkan nama Al Waqidi.

Ibnu Ishaq menyebutkan kisah tersebut pada pembahasan

tentang sirah Nabi SAW secara panjang lebar dan dia mengutip

dengan sanad-nya dari Muhammad bin Kaoab. Begitu pula Musa bin

Uqbah pada pembahasan tentang peperangan dari Ibnu Syihab Az-

Zuhi. Hal serupa dikutip Abu Mi'syar dalam kitabnya As-Sirah dai.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi dan lvluhammad bin Qais. Ath-
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Thabari mengutip dari jalurnya. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dari

Asbat, dari As-Sudi.

lbnu Mardawaih meriwayatkannya dari Abbad bin Shuhaib, dari

Yahya bin Katsir, dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dan dari Abu Bakar

Al Hudzali, dari Ayyrb, dari Ikrimah dan Sulaiman At-Taimi, dari

orang menceritakan kepadanya, ketiganya dari Ibnu Abbas. Ath-

Thabari meriwayatkannya juga dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas.

Makna riwayat-riwayat tersebut adalah sama.

Semuanya -selain jalur Sa'id bin Jubair- ada yang lemah atau

munqathi' (terputus). Namun, banyaknya jalur-jalur ini menunjukkan

bahwa kisah tersebut memiliki sumber. Disamping itu, ia memiliki

dua jalur mursal yang para perawinya sesuai kriteria Shahih Bukhari.

Salah satunya diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Yunus bin Yazid,

dari Ibnu Syihab, Abu Bakar bin Abdurahman bin Al Harits bin

Hisyam menceritakan kepadaku, lalu disebutkan seperti di atas.

Adapun jalur kedua diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dan

Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abi Hind, dari Abu Al Aliyah.

Abu Bakar bin Al Arabi bersikap cukup berani dengan berkata,

"Ath-Thabari menyebutkan sejumlah riwayat batil dan tidak memiliki

sumber dalam hal ini." Namun, pernyataan ini patut ditolak. Demikian

juga perkataan Iyadh, "Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun

di antara penulis kitab hadits Shahih dan tidak juga diriwayatkan oleh

orang yang tsiqaft melalui sanad yang shahih dan bersambung.

Disamping itu, para periwayatnya adalah lemah, ditambah lagi

riwayat-riwayatnya saling bertentangan, dan sanad-nya munqati'

(terputus). Begitu pula perkatannya, "Siapa saja yang menukil kisah

ini diantara tabi'in dan ahli tafsir, maka tak ada di antara mereka yang

menukilnya beserta sanad-nya dan tidak pula menisbatkan kepada

pelaku peristiwa. Kebanyakan jalur-jalur dari mereka dalam hal itu

adalah lemah dan tidak dapat dijadikan pegangan." Dia berkata,

"Menurut Al Bazzar, riwayat ini dinukil melalui jalur yang
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diperbolehkan untuk disebutkan, kecuali jalur Abu Bisyr dari Sa'id bin

Jubair. Sementara jalur ini pun diragukan apakah maushul

(bersambung) atau terputus. Adapun Al Kalbi tidak boleh diterima

riwayatnya, karena dia sangat lemah. Kemudian dia menolaknya dari

segi logika. Menurutnya, sekiranya yang demikian benar terjadi

niscaya akan banyak di antara yang telah masuk Islam kembali

murtad. Dia berkata, "Padahal kejadian seperti itu tidak pemah

dinukil."

Semua itu tidak sejalan dengan kaidah, karena banyaknya jalur

riwayat meskipun sumbernya berbeda-beda, menunjukkan bahwa ia

memiliki sumber. Saya telah menyebutkan bahwa tiga sanad di

antaranya sesuai kriteria hadits Shahih. Ketiganya adalah riwayat

mursal yang dapat dr.yadikan hujjah menurut mereka yang berhujjah

dengan riwayat mursal. Demikian juga mereka yang tidak berhujjah

dengan riwayat mursal, sebab sebagiannya dikuatkan sebagian yang

lain.

Jika hal ini dapat dipahami, maka kejadian yang diingkari harus

ditakwilkan, yaitu kalimat oti Jt b;itft eLV. yJ."ta iU"3tt

,-#') Wtb (Syetan memasukkan [godaan] pada lisannya, "Itulah

Gharaniq ),ang tinggi, dan sungguh sltafaat mereka diharapkan").

Kalimat ini harus ditakwil karena tidak boleh dipahami secara zhahfu,

sebab mustahil Nabi SAW sengaja menambalrkan dalam Al Qur'an
sesuatu yang tidak berasal darinya, atau karena lupa sehingga

menambahkan sesuatu yang menyelisihi ajaran yang dibawanya, yaitu

tauhid, karena beliau adalah ma'shum (terpelihara) dari hal-hal

tersebut.

Para ulama dalam hal ini menempuh beberapa cara. Dikatakan,

kejadian itu berlangsung ketika beliau mengantuk dan tidak

menyadarinya. Ketika beliau menyadarinya, maka Allah menguatkan

ayat-ayat-Nya. Pendapat ini diriwayatkan Ath-Thabari dari Qatadah.

Namun, ia ditolak oleh Iyadh dengan alasan ia tidak benar. Sebab hal
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seperti itu tidak mungkin terjadi pada diri Nabi dan syetan juga tidak

mampu menguasai beliau meskipun pada saat tidur.

Sebagian lagi berkata bahwa syetan memaksa beliau hingga

mengucapkannya secara paksa. Namun, hal ini juga ditolak oleh Ibnu

Al Arabi dengan mengemukakan firman Allah yang mengisahkan

perkataan syetan, ,Jti.i-l 'A "# -d. og 62 (Dan sekali-kali alat tidak

berkuasa atasmu). Dia berkata, "sekiranya syetan memiliki kekuatan

atas hal itu, niscaya tidak tersisa bagi seorang pun kekuatan dalam

menj alankan ketaatan. "

Ada pula yang mengatakan bahwa apabila orang-orang musyrik

menyebut sesembahan mereka, mereka mensifatinya seperti itu, maka

yang demikian terkesan dalam ingatan beliau, sehingga terucap dari

lisannya ketika menyebutkannya tanpa disengaja. Namun, hal ini

kembali ditolak oleh Iyadh.

Pendapat lain mengatakan, barangkali Nabi mengucapkannya

untuk mencela orang-orang kafir. Iyadh berkata, "Pendapat ini boleh

diterima sekiranya ditemukan riwayat pendukung yang menunjukkan

maksudnya. Terutama bahwa berbicara dalam shalat pada masa itu

masih diperbolehkan. Inilah yang menjadi kecenderungan Al

Baqillani.

Sebagian lagi berkata, "Ketika beliau SAW sampai kepada

firman-Nya,'dan manat yang ketiga', orang-orang musyrik khawatir

jika Nabi mengatakan sesudahnya sesuafu yang mencela sesembahan

mereka. Untuk itu, mereka Segera mengucapkan perkataan tersebut

dan mengganggu bacaan beliau SAW sebagaimana kebiasaan mereka,

seperti disinyalir dalam firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat

26, *. r$f1 oi;St rii4.r9*LS 1 (Janganlah knmu mendengar dengan

sungguh-sungguh akan At Qur'an ini dan buatlah hiruk-pilatk

terhadapnya). Hanya saja perbuatan itu dinisbatkan kepada syetan,

karena ia yang mendorong mereka melakukannya. Atau yang

dimaksud syetan adalatr syetan manusia.
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Dikatakan, maksud Gharaniq yang tinggi adalatr para malaikat.

Sementara orang-orang kafir mengatakan malaikat adalah anak-anak

perempuan Allah, dan mereka menyembahnya, maka semuanya

sengaja disebutkan untuk ditolak dengan firman Allah dalam surah

An-Najm [53] ayat Zt, .riitrr 'i1 f ttt';ll1 6potoh [patutJ untuk kamu

[anakJ laki-laki dan untuk Allah [anak] perempuan?). Ketika orang-

orang musyrik mendengamya, mereka memahami bahwa ia mencakup

sesembahan mereka, maka mereka berkata, 'Sungguh dia telah

mengagungkan sesembahan kita dan ridha dengannya'. Akhimya,

Allah menghapus dua kalimat tersebut dan menguatkakn ayat-ayat-

Nya.

Sebagian mengatakan bahwa apabila Nabi membaca Al Qur'an,

maka syetan senantiasa mengintai saat-saat diamnya. Lalu syetan

mengucapkan perkataan tersebut seraya meniru bacaan beliau.

Perkataan syetan ini didengar oleh para sahabat yang berada dekat

beliau, maka mereka mengira itu adalah perkatan beliau juga, dan

mereka pun menyebarkannya.

Iyadh berkata, "sungguh ini adalah satu jawaban yang paling

bagus." Jawaban ini didukung keterangan terdahulu berupa perkataan

Ibnu Abbas yang menafsirkan kata 'at-tamanni' dengan makna

membaca. Penakwilan ini juga dianggap bagus oleh Ibnu Al Arabi.

Dia berkata sebelumnya, "Ayat ini merupakan nash dalam madzhab

kami, bahwa Nabi bersih dari apa yang dinisbatkan kepadanya." Dia

berkata, "Makna firman-Nya, 'fii umniyyatihi', yakni dalam

bacaannya." Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa sunnah pada

diri rasul-rasul jika mereka mengucapkan perkataan, maka syetan

menambahkan perkataan dari mereka sendiri, maka ia menjadi nash

bahwa syetan menambahkan pada perkataan nabi, bukan berarti nabi

mengatakannya." Dia berkata, "Pandangan ini sebelumnya telah

dikemukakan Ath-Thabari mengingat keagungan kedudukannya dan
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keluasan ilmunya serta kekuatan antusiasnya dalam melakukan

penelitian, maka dia membenarkan makna ini dan mendukungnya."

Catatan:

Kisah ini terjadi di Makkah sebelum hijrah menurut kesepakatan

para ulama. Hal itu dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan

bahwa surah A1 Hajj adalah Makkiyyah (turun sebelum hijrah).

Namun, ditanggapi bahwa di dalamnya juga terdapat indiksi yang

menunjukkan bahwa ia adalah Madaniyyafr (turun sesudah hijrah)

sebagaimana pada hadits Ali dan Abu Dzar tentang firman-Nya dalam

surah Al Hajj l22l ayat 19, )rla-llrji (Inilah dua golongan

[golongan mulcrnin dan golongan kafir] yang bertengkar), ia turun

berkenaan dengan peserta perang B.u|* Demikian juga firman-Nya

dalam surah Al Hajj 122) ayat lS, oyt;;-'i-g.o1i 6etah diizinkan

[berperangJ bagi orang-orangyang diperangi), serta ayat sesudahnya

[ayat 40], ,9 A p.s6]b fFFi ;$r ljyaitul orang-orang yans telah

diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar), ia

furun berkenaan dengan mereka yang hijrah dad Makkah ke Madinah.

Dalam hal ini, yang kuat batrwa asalnya adalah Makkiyyah, tetapi

sebagian ayatnya turun sesudah hijrah. Hal seperti ini terdapat juga

pada suratr-surah yang lain.

'"* ,ii,iira(L#) '+t^1 S'651uuiahid berlata: Masyiid [yang

tinggiJ a"ngon i*on1. Ath-Thabari meriwayatkannya dengan sanad

yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

ti;i ;ilt (dan istana yang tinggi). dia berkata, "Yakni ditinggikan

dengan beton." Dinukil dari jalur Ikrimatr, dia berkata, "Al Masyiid

artinya yang dibeton." Al Jishshu diMadinah di sebut asy-syiid.

Dari jalur Qatadah, dia berkata, "Keluarganya menguatkan dan

membentenginya." Kisatr istana yang kokoh ini disebutkan para
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penulis sejarah bahwa ia adalah bangunan Syaddad bin'Ad. Kemudian
ia tidak digunakan dan tak seorang pun berani mendekatinya dari jarak
beberapa mil, karena terdengar darinya suara-suara jin yang
menyeramkan.

a;+i- or$ ,itaia ,g;jt :;t'u ,o*,fr ,ofu-,tp S,$ ()tama

selainnya berkata: Yasthuun artinya melampaui batas; ia berasal dari
kata as-sathwah. Dikatakan, 'Yasthuun' artinya memulrul dengan
keras). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Hajj

122) ayat 72, OW- Oiii<;- ftampir-hampir mereka menyerang), yakni

berlebihan atasnya. Berasal dari kata'as-sathwah' (pukulan keras). Al
Farra' berkata, "Orang-orang musyrik Arab apabila mendengar

seorang muslim membaca Al Qur'an, maka hampir-hampir mereka
memukulinya." Pernyataan ini telah disebutkan pada tafsir surah
Thaahaa. Abd bin Humaid berkata: Syababah mengabarkan kepadaku,

dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Ny4
'yakaaduun' (hampir-hampir mereka), yakni orang-orang kafir
Quraisy. Adapun yasthuun (melampaui batas) bermakna, "Memukul
dengan keras."

pt-:.rt ,1a;ir yrt Jtt5ltij (Wahuduu ilaa shiraatil hamiid

[mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpujiJ, yatmi Islam).
Demikian yang mereka kutip. Penjelasannya dari riwayat An-Nasafi
akan disebutkan kemudian.

g;jr .ii,r ,;lfrr(*) /V i, S616nu Abbas bertrata:

Bisabab, yaloi dengan tali ke atap rumah). Penafsiran ini dikutip Abd
bin Humaid dari Abu Ishaq, dari At-Taimi, dari Ibnu Abbas dengan

redaksi, frr fr\3;4i 9V7ri Qlt \it t:i;,i h, jA- U Ll'F- ok,i
" .. ,,i.t-t "r3-,..;fli ! i. rt -i ,|l (norongsiapa menduga Allah tidak al<an

**arng Muhammad ; dunia dan akhirat, hendaklah ia
menjulurkan tali ke atas rumahnya dan mencekik lehernya dengan tali
itu).
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'r.$;*:(F;!e g.J> (Tsaaniya 'ithfihi artinya orang yang

sombong). Bagian ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan tidak

tercantum pada riwayat selainnya. Ia dikutip Ibnu Al Mundzir dengan

sanad yang maushul daijalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya dalam surah AI Hajj l22l ayat 9, 'Tsaaniya

'ithfihi', dia berkata, "Yakni * e.";U (orang yang

menyombongkan diri)."

li'ji' ,)tJqj;i 1Ur'c *t Aitsl,ti'.t) (LTahuduu itath-thayyib

minal qaul' [mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan y,ang

baikJ, yakni mereka diberi ilham kepada Al Qur'an)' Kalimat |T-/Jl Jl
(kepada Al Qur'an) tidak tercantum, pada selain Abu Dzar. Dalam

riwayat An-Nasafi disebutkan , t Al , 'ffut Sttlt|': (Mereka diberi

petunjuk kepada kebaikan, yahti diberi ilham). Ibnu Khalid berkata:

lyi,)' '+i;ir 
yr* |j/lt$Li,gl';st i/l(Kepada Al Qur'an, dan mereka

diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji, yaitu Islam). Inilah yang

kuat.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al Hajj l22l ayat 24,

J'it',y:!' 
",1 

t'ltij (Mereka diberi petuniuk kepada ucapan-ucapan

yang baik), dia berkata, "Yakni t:$a[!t furrrka diberi ilham)." Ibnu Al

Mundzir meriwayatkan darijalur Sufyan, dari Ismail bin A.bi Khalid,

tentang firman-Nya, )F U *t il ft"poao ucapan yang baik), dia

berkata, "Al Qur'an." Sedangkan firman-Nya, ,,;it yt:r+ jl,ft;,j't

(mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji), yak,ri Islam.

'JtL-3Jii-J (Tadzhalu artinya disibukkan). Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, di3, berkata tentang firman-Nya

dalam surah Al Hajj 122) ayat2,'*.a'; JS J"ii (Lalailah semua wanita

yang menyusui anahtya), yakni hilang kesadarannya karena

3O8 _ TATIIIJL BAARI

t
I
I



T

kedahsyatan hari itu. Abu Ubaidah berkata, ..Firman-Nya, $ #iJ
i*,b-; Qalailah semua wanita yang menyusui analcnya), yakni

kehi langan kesadarannya. "

Dikatakan, 'adz-dzahuul' artinya disibukkan dari sesuatu disertai
kepanikan.

1. Firman Allah, ,rt3.1 d$ G j)

"Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk.r'

(Qs. Al Hajj [22122)

br JA.,rr, *\t J:"Ut JG,jG'qr:'at* s.i *
g'tL :5 .'C'iJ') J.t'o5 ,jrr; ,i;t c- :-y.t ?; ,p: ?
Lr t" :)v .r5t atx.'6r!'u tf 'ri':)';t- hr Lt :/'jre;,

.'&.t'*.') i,*. - ls lt:ri- 
"rf 

k a :J$ *. rrlt'*. t;,zJ .J z v- - J

J') ur* u6t u;t,ijti$;,qk bat$ *t
'*:;5 & u6t * U; 6* .A-* At qrts.'"*<: art*. i
'. .o ir,. . tt-" .1- - ^.-yt,*. ar;j t;U'u,* t * ?" J:" Ut J6,:ru;'t

oa,t:>:j3r grilts /61 e.'il'i .+t: &; ,:,#;.j't:.*,:,

J(,.r-*trr ,'it .-* *g ,t1zJt ,Pg 'ri ;zi\t )?t *(J EJ -.J ' JJ

4-LJ J_;;i':* ,iG i r;* ,i?)t ,yf i:6k'oi p,\
,.;"-"\t oLrcl I le f3" ,Ht,yl'}a ,i|'"i c$r
yt;*;, 

"J('F'u 
ilsi .rsrtS*, e q sr* o6t u;

i
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s4)

4741. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Nabi SAW
bersabda, "Allah Azza Wajalla berfirman pada hari Kiamat, 'Wahai

Adam'. Dia menjawab, 'Aku menyambut seruan dan panggilan-Mu'.

Maka terdengar suara berseru, 'Sesungguhnya Allah
memerintahkanmu mengeluarkan satu utusan ke neraka dari

keturunanmu'. Dia berkata, 'Wahai Tuhan, apakah utusan ke neraka

itu?' Allah berfirman, 'Dari setiap seribu -aku kira beliau berkata-

sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang'. Pada saat itulah orang
yang hamil menggugurkan kandungannya, anak kecil menjadi

beruban, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal

nrereka tidak mabuk, tetapi adzab Ailah sangat pedih'." Hal ini terasa

berat bagi manusia hingga wajah-wajah mereka berubah, maka Nabi
SAW bersabda, 'Dari Ya juj dan Ma juj sembilan ratus sembilan
puluh sembilan dan dari kamu satu orang. Kemudian kamu di antara
rnanusia samo seperti bulu hitam di sisi banteng putih, atau seperti

bulu putih di sisi banteng hitam. Sungguh aku berharap kamu

rnenjadi seperempat penghuni surga'. Kami pun bertakbir. Kemudian
beliau bersabda,'Sepertiga penghuni surga'. Kami pun bertakbir. Lalu
beliau bersabda, 'Separuh penghuni surga'. Maka kami pun bertakbir."

Abu Usamah meriwayatkan dari Al A'masy, "Engkau melihat
manusia dalam keadaan mabuk dan tidaklah mereka itu mabuk."
tseliau berkata, "Dari setiap seribu dikeluarkan sembilan ratus
sembilan puluh sembilan orang." Ibnu Jarir dan Isa bin Yunus serta

Abu Muawiyah berkata, "Mabuk, dan tidaklah mereka itu mabuk."

Keterangan Hadits:

(Bab "firman Allah engkau melihat manusia dalam keadaan

mabuk"). Kata "bab" dan judul bab tidak tercanturn pada selain

/ , t re
,-P-/- LJ:4r-J6

t4.
.rl I J; J$J

I
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riwayat Abu Dzar. Selain Abu Dzar mendahulukan jalur yang

maushul daripada yang mu'allaq. Namun, sebaliknya dalam riwayat

Abu Dzar. Adapun hadits yang maushul akan disebutkan pada

pembahasan tentang kelembutan hati.

sjtKi-' L.jit;, c16,-!,,j$t,s'i,,l;';lr itz;6i fi|lC @bu

Usamah meriwayatkan dari Al A'masy, "Engkau melihat manusia

dalam keadaan mabuk dan tidaklah mereka itu mabuk"). Dia
menyetujui Hafsh bin Ghiyats dalam riwayat hadits ini dari Al
A'masy dengan sanad dan matan-nya. Ahmad meriwayatkannya dari

Waki'dari Al A'masy seperti itu.

'#) zt:. D y*. ii ,S V ,JA: (Dia berkata, "Dari setiap

seribu dikeluarkan sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang").
Yakni beliau menegaskan demikian. Berbeda dengan riwayat Hafsh

yang hanya menyebutkan, "Dari setiap seribu, aku kira dia berkata...."
Lalu disebutkan seperti itu. Riwayat Abu Usamah ini dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Imam Bukhari sehubungan kisah Ya'juj dan

MaJuj pada pembahasan tentang cerita para Nabi.

6:fu.e q "k :i;6 ih';i i ;qi.h'Jtt:, (rarir, rsa

bin Yunus, clan Abu Muawiyah berkata, "Mabuk, dan tfdaklah ntereka

itu mabuk'). Yakni mereka meriwayatkannya dari Al A'masy dengan

sanad dan matan ini, tetapi mereka menyelisihi dalam lafazh ini.
Riwayat Jarir dinukil Imam Bukhari dengan sanad yangmaushul pada

pembahasan tentang kelembutan hati seperti yang dia katakan.

Adapun riwayat Isa bin Yunus dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Ishaq bin Yunus dari Rahawaih seperti itu. Sedangkan riwayat

Abu Muawiyah terjadi perbedaan.

Riwayat dengan kata a:j3 dikutip Abu Bakar bin Abi Syaibah,

darinya. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Abu Muawiyah dan

An-Nasa'i dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, keduanya menukil

dengan redaksi, aj6:!-.. e 6t c;j(*@ereka mabuk dan tidaklah

FATHUL BAARI _ 311



mereka mabuk). Demikian juga dalam riwayat Al Isma'ili dari jalur

lain dari Abu Muawiyah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu

Kuraib beriringan dengan riwayat Waki'. Lalu dia mengalihkan

keduanya kepada riwayat Jarir.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Muhadhir, dan Ath-

Thabari dari jalur Al Mas'udi, keduanya dari Al A'masy, dengan kata

s'Y.. Al Farra' berkata, "Para ahh qira'ah sepakat dengan kalimat,

s'stSJ-rre 63 ts73J, kemudian diriwayatkan dengan sanad-nya dan

Ibnu Mas'ud dengan redaksi, c'fu f- Lij sf-' dia berkata pula,

"Kata seperti ini cukup 'bagus daiam bahasa Arab." Namun,

penukilannya tentang Uma' cukup mengherankan, sebab sahabat-

sahabatnya di antara para ulama Kufah, seperti Yahya bin Watsab,

Hamzah, Al A'masy, dan Al Kisa'i membaca seperti yang dinukil dari

trbnu Mas'ud. Abu Llbaid menukilnya juga dari IlLtdzaifah dan Abu
'Zur'ah bin Amr, laiu dipilih oleh Abu Ubaid. Para pakar bahasa Arab

berselisih tentang kata s'j* apakah ia kata jamak yang mengambil

pola kata ,th'la seperti ntardhaa, atav bentuk tunggal dan dijadikan

sebagai sifat untuk kata jamak.

2. Firnran Allah, '".A( Oq |* 1;", .,l.c &' 't:i4 C ,1,6t Us)

;1y i7\t; tjfur * ry t,P -v-W,,*t iii.tbi'bfi ,y. ;.:1'"br "p

g*j :!rt;i r3#r J>tlatt'i' t -:):i

" fifln di sntara manusia ada orang ysng firenyembah Allsh dengan

berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebaiikan, tetaplah ia

dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana,

berhaliklah ia ke belakang. R.ugilah ia di dunia dan di akhirat -

hingga firman-Nya-'oDemikian itu adalah kesesatan yung iauh,"
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(Qs. Al Hajj [22]: ll-12) Atrafnaahum artinya kami luaskan

mereka.

b'^-jtit i4- e c6, ,ri) :Ju t;i:L \t uuj ,& ,tt ,;
L*+t CW ff;t'o-x,1'JV ,^rJt ?&- ,tr";t ott :Jv ()'f
ui ,,Su b e l; it;t ry I of: ,dti'u: ru :Js a-.?

'e -l-' ,J)

4742. Dari Ibnu Abbas RA, Di antara manusia ada yang

menyembah Allah dengan berada di tepi', dia berkata, "Dahulu

seseorang datang ke Madinah; apabila istrinya melahirkan anak dan

kudanya beranak, maka ia berkata, 'Ini adalah agama yang bagus'.

Namun, jika istrinya tidak melahirkan dan kudanya juga tidak

beranak, maka ia berkata,'Ini adalah agamayang buruk'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah

dengan berada di tepi", yaloti keraguan). Kata tL3 (keraguan) tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Maksud disebutkannya

kata ini adalah sebagai penafsiran firman-Nya, 'barf (di tepi). Ini
adalah penafsiran Mujahid yang dikutip Ibnu Abi Hatim dari jalumya.

Abu I-Ibaidah berkata, "Setiap yang ragu tentang sesuatu maka disebut

berada di atas fuarf (di tepi), tidak bertahan lama. Selain Abu Dzar

menambahkan sesudah kata fuarf: 
'"^ 

':1U.u*i'otj y:'oi,.Jly f a;vll'of,

't *jr bel' '$ o:.\ - dr, !y- r;\t\ $!.tt'f *, ,*-jtil 6*a ia

memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan seperti itu, dan jil<a

ia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia lce belakang. Rugilah ia di
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dunia dan akhirdl -hingga firman-Nya- yang demikian itu adolah

kesesatan yang jauh).

'itj"-l3,n r--tt'fli (Atrafnaahum artinya kami melapangkan

mereka). Demikian tercantum ditempat ini dalam riwayat mereka.

Kalimat ini sebenamya berada pada surah yang sesudahnya. Adapun

Penafsiran yang dinukil disini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia

berkata, "Firman Allah, rjfur aftir e erj';ift (Kami mewahkan mereka

dalam kehidupan dunia), maknanya kami lapangkan atas mereka."

Kata atrafuu jtgabermakna mereka angkuh dan kafir.

lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Al
Harits, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Isra'il, dari Abu Hushain, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Yahya bin Abi Bukair adalah

Abdurrahman. Ia bukan Yahya bin Bukair Al Mishri. Keduanya

terkadang sama, tetapi bisa dibedakan dari empat hal; Pertama,

penisbatan. Kedua, bapak dari periwayat yang disebutkan di tempat

ini memiliki kunyah (nama panggilan), berbeda dengan Al Mishri.

Ketiga, umumnya tidak tampak bahwa Bukair kakek dari Al Mishri

dan Abu Bukair bapak dari Al Karmani. Keempat, Al Mishri guru

Imam Bukhari, sedangkan Karmani guru daripada gurunya.

Pada sanad ini disebutkan, "Israil menceritakan kepada kami."

Demikian diriwayatkan Yahya melalui sanad ini secara mausltul

(bersambung). Abu Ahmad Az-Zlbaii meriwayatkannya dari Isra'il

dengan sanad ini tanpa melalui Sa'id bin Jubair sebagaimana dikutip

Ibnu Abi Syaibah. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Muhammad bin

Ismail bin Salim Ash-Sha'igh, dari Yahya bin Bukair, sama seperti

yang diriwayatkan Al Bukhari. Pada bagian akhimya, dia berkata,

"Muhammad bin Ismail bin Salim berkata, 'Hadits ini hasan gharib'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ja'far bin Abi Al
Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, lalu disebutkan Ibnu Abbas di

dalamnya.
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ntli a-;at ig,yl, tt€ pdrulu seseorang datang ke Madinah

dan masuk Islam). Dalam riwayat Ja'far disebutkan, qt j>\t'U"c'$ uS

A'tiJ!+i &j * in' .r}; 4, o'iU (Biasanya orang-orang Arab Badui

datang kepada Nabi SAW lalu mereka masuk Islam).

'+ "*;, tW'^if;r ctii'o'i (Apabila istrinya melahirkan anak

dan kudanya beranak). Al Aufi menambahkan dari Ibnu Abbas -

sebagaimana dikutip Ibnu Abi Hatim- dengan redaksi, rA:1"q1: @an

badannya sehat).Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Al Hasan

Al Bashri, +'*'rt! trw {;-Nt iG- Stlr or? geseorang datang

berhijrah ke Madinah; jika badannya sehat). Sementara dalam

riwayat Ja'far disebutkan , )i)'s *'t '*i iG t\l4 o$ @pabtta

mereka mendapati tahun yang subur dan hujan serta kelahiran).

Kalimat, CO"i": rii j6 (Dia berkata, "Ini adalah agama yang

bagus " .) dalam riwayat Al Aufi disebutkan , e 'r*i 6 JGi 
"it*r 

1 7 t
ttr ltq-l {Oto pun ridha dan merasa tenang lalu berkata, "Aku tidak

mendapatkan dalam agamaku kecuali kebaiknn'). Sementara dalam

riwayat Al Hasan disebutkan, t,ii iL)t'#iU (Dia berkata, "Ini

adalah sebaik-baik agama").La\udalam riwayat Ja'far, r;;r () lf i6
a-t fj>:L-Ji Ctb) (Mereka berkata, "sesungguhnya agama kita ini

adalah bagus, maka berpeganglah dengannya ".).

t' :^-y I ttlj (Dan jika istrinya tidak melahirkan...). Dalam

riwayat Ja'far dikatakan, ri 6 ,ri6 "; ;l:j #i 7+ ?b t\l+2b11

? ti^ Q; (Jika mereka mendapati tahun paceklik, kemarau panjang,

dan anak-anak yang buruk, mereka berkata, "Tidak ada dalam agama

kita ini kebaikan"). Dalamriwayat Al Aufi, oilj *"-*lt g.i ilb|'of2

rt 'k U-: ,P t*i t; iirr3 :lui i'r+l' 'osi'itbst & c,,f?, u-.v'osi;t
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4t et;: ,f; l,lpabila mereka ditimpa demam kota Madinah, istrinya

melahirkan anak perempuan, dan terlambat diberi sedekah, maka ia

didatangi syetan seraya berkata, 'Demi Allah, tidaklah engkau

mendapatkan dalaru agamamu ini kecuali keburukan', dan itulah

bencana".). Dalamrirvayat Al Hasan disebutkan , "+'t'+ '&'ty

ut. i:tn iJr'J;1d) o,rjj, ;,ji!r d *tt,,S\t 
,Atu, +Ai:t'al;bst ;o

beban hidupnya terasa berat, maka dia berkata, "Demi Allah, ini
bukanlah agama, aku terus menerus mengalami pengurangan dalam

badan dan kondisiku ".).

Menurut Al Farra', ayat ini turun berkenaan dengan orang Arab

badui dari Bani Asad. Mereka pindah ke Madinah membawa istri dan

anak-anak mereka, lalu mereka ingin mendapatkan pemberian dari

Nabi SAW dengan hal itu.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id melalui

sanad yang lemah bahwa ayat itu turun berkenaan dengan seorang

laki-laki dari Yahudi yang masuk Islam, lalu ia kehilangan

penglihatan, harta, dan anak, maka dia menganggap kesialan itu
adalah karena Islam. Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan kebaikan

dalam agamaku."

3. Firman Allah, g) e til2bt lLL.4.i 0l.ii

"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kaftr) yang

bertengkar, mereka saling bertengku mengenai Tuhan mereka."

(Qs. Al Hajj [22]: le)

. c, t, . -,.. . c i.< .o ,,
) *vt oF G.;r, ((}tl. '"1abt OGb?,,lri6r i
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'l'-:s': .eG o.ri t ir}:" ifr, .ri i; e t:l:j e"i- *aj
t1o| 1o I o . 1 o . t c/ c o. t .,ot.dt, ..h,jt f fr.b rrt ,.f -t* f tr Je ot^b

4743.Ouri Qui. Uin UUua, dari Abu Oru. Re, aiu rn"r,g,r'.apkan

suatu sumpah bahwa ayat,'Inilah dua golongan (golongan mulcrnin

dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar

mengenai Tuhan ntereka', turun berkenaan dengan Hamzah dan kedua

sahabatnya, serta Uqbah dan kedua sahabatnya, pada hari mereka

perang tanding saat perang Badar." Suffan meriwayatkannya dari Abu

Hasyim. Utsman berkata, "Dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Hasyim,

dari Abu Mijlas... perkataannya."

a ,S:tf ti iJs ^* ?nt

o i., o t o1"- t; fre'r::J Ju .yql
il& C / .C.

I rJ.r e cr

.o.t, l.o. .*so.F-)
4744. Dari Qais bin Ubad, dari Ali bin Abi Thalib RA, beliau

berkata, "Aku orang pertama berlutut di hadapan Ar-Rahman untuk

berperkara pada hari Kiamat." Qais berkata, "Tentang merekalah

turun ayat, 'Inilah dua golongan (golongan muhnin dan golongan

k"fir) yang bertengkar, mereka saling bertengknr mengenai Tuhan

mereka'. Dia berkata, 'Mereka orang-orang yang perang tanding pada

perang Badar, yaitu Ali, Hamzah, Ubaidah, melawan Syaibah bin
Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al Walid bin Utbah.

.a/ .
4-i r)

t
-.c t4,,J9

'.c!
.4.;9

t:i;'.,G. rlt i
lc L.c,.'.
'-, IJ Jl r i.r-, ,

L). -.J J 1.J
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Keterangan Hadits:

(Bab "Inilah dua golongan [golongan mukmin dan golongan

kofirJ yang bertengkar, mereka saling bertengkar ntengenai Tuhan

mereka".). Kata khashmaan merupakan bentuk ganda dari kata

khashm. Ia digunakan untuk satu orang dan selainnya, yaitu orang

yang terjadi pertengkaran pada dirinya.
'- I o-t'- 'U;-, '(-t;- 01{ (Bersumpah dengan suatu sumpah). Demikian

yang disebuttu, oleh riwayat mayoritas. Sementara dalam riwayat

Abu Dzar dari Al Kas)rynihani disebutkan, 4i'4 (bersumpah

padanya), tetapi ini adalah perubahan saat penulisan naskah.

:. . i..6'F; e d'i (Turun berkenaan dengan Hamzah). Maksudnya,

Hamzah bin Abdul N{uththalib. Penjelasannya secara detail telah

dipaparkan pada pembahasan tentang perang Badar.

F.rti! *ri F t6:" it1'; &ufvan meriu,a.yatkarutya dari Abt.r

flasy,im). Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, dan Abu Hasyim

adalah guru Husyaim dalam riwayat ini, dan dia adalah Ar-Rummani.

llaksudnya, Sufyan menukii melalui sanad dan matan yang sama

seperti di atas. Adapun riwayatnya telah disebutkan dengan sanad

"y'ang maushul pada pembahasan tentang perang Badar. Sufyan

menukil hadits ini dari syaikh lain sebagairnana dikutip Ath-Thabari

dari Muhammd bin Mujib, dari Sufyan, dari Manshur, da i Hilal bin
Yasaf. dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang

yang perang tanding pada perang Badar."
i"'- i6 ; . o.'.."t',i.d'i f €,i C fr6 g,i C :#? f jr oL*r. jter ({Jtsnrun

berkata dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Hasyim, tlari Abu Mijlaz...
perk"ataanny,a/. Utsman adalah Ibnu Abi Syaibah, Jarir adalah Ibnu

Abdul Hamid, Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. Adapun maksud

"perkataarurya" adalah ia berasal dari perkataan Abu Mijlaz.
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f"lt €lJ-G. *;-U S:ri si:'Jri,-s?rt q:1,6 eri I ,* *
i'y'e: '"fir]ti .y,qt i7t;rl;t:.(Dari Ati, dia berkata, ,Aku

orang 
'yang 

pertama berlutut di hadapan Ar-Rahman untuk
berperkara pada hari kiamat." Qais berkata, "Tentang merekalah
ayat itu turun-..'). Qais yang dimaksud adalah Ibnu Ubad periwayat
hadits ini. Ini bukan perbedaan dari Qais bin Ljbad tentang sahabat
yang meriwayatkan hadits. Bahkan riwayat Sulaiman At-Taimi dari
Abu Mijlas berkonsekuensi bahwa yang dinukil Qais dari Ali hanya

bagian yang disebutkan di tempat ini. Sementara riwayat Abu Hasyim
dari Abu Mijlas menunjukkan bahwa yang dinukil Qais dari Abu Dzar
adalah pernyataan terdahulu. Namun, semua konsekuensi ini tidak
sesuai dengan keterangan An-Nasa'i yang dinukil dari jalur yusuf bin
Ya'qub, dari Sulaiman At-Taimi -dengan sanad ini- hingga Ali, t+ jd
ujJ,i ttrii ssi.i'iqjqd.l a,-ifr grbij (Dia berkata, ,,pada kami

turun ayat ini dan juga tentang perang tanding kami pada perang
B adar, yaitu firman-Nya,'Ini lah dua golongan yang bertengkar ...,. " ).

Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitab Al Mustakhraj melalui
jalur ini, dan pada bagian awalnya ditambahkan keterangan yang

terdapat dalam tiwayat Mu'tamir bin Sulaiman. Demikian juga
diriwayatkan Al Hakim dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Begitu pula
disebutkan Ad-Daruquthni dalam kitab Al llal bahwa Kahmas bin Al
Hasan turut meriwayatkannya. Keduanya menukil dari Sulaiman At-
Taimi. Ad-Daruquthni mensinyalir bahwa pada riwayat-riwayat
mereka terdapat perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.
Menurutnya, yang benar adalah riwayat Mu' tamir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dimaksud dinukil juga
oleh Abd bin Humaid dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin
Mas'adah, keduanya dari Sulaiman ArTaimi, sama seperti riwayat
Mu'tamir. Jika hal ini akurat, maka berarti hadits tersebut

diriwayatkan Qais dari Abu Dzar dan Ali sekaligus. Buktinya terdapat
perbedaan redaksi keduanya.
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Kemudian perlu dibahas pula perbedaan yang terjadi mengenai

riwayat Abu Mijlas dari Abu Dzar, yakni apakah ta mursal ataukah

maushul? Abu Hasyim menukilnya dengan sanad yang maushul dali

riwayat Ats-Tsauri dan Husyaim, darinya. Adapun Sulaiman At-Taimi

menukilnya sampai kepada Qais. Sedangkan Manshur menukilnya

secara mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW) pada Abu Mijlas.

Namun, yang menjadi pegangan adalah riwayat maushul apabila ia

seorang hafizh. Sulaiman dan Abu Hasyim setara dalam hal akurasi

riwayat, maka riwayat yang memiliki tambahan harus lebih

dikedepankan. Adapun Ats-Tsauri lebih pakar daripada Manshur,

maka riwayat Ats-Tsauri lebih didahulukan. Disamping itu,

riwayatnya selaras dengan riwayat Syu'bah dari Abu Hasyim,

sebagaimana dikutip Ath-Thabarani. Sementara Ath-Thabari telah

meriwayatkanya dari jalur lain dari Jarir, dari Manshur dengan sanad

yangmaushul.

Berdasarkan keterangan ini, maka terjawab kritikan mereka yang

mengatakan bahwa hadits ini mudhtharib sebagaimana telah saya sitir

pada rnukaddimah kitab ini (Fathul Baari).

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas

bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ahli Kitab dan orang-orang

musyrik. Lalu dinukil dari jalur Al Hasan, dia berkata, "Mereka

adalah orang-orang kafir dan orang-orang mukmin'" Kemudian dari

mujahid disebutkan, "Ia adalah perselisihan orang mukmin dan kafir

tentang hari kebangkitan." Ath-Thabari memilih pendapat-pendapat

ini dengan alasan bahwa ayat itu bersifat umum. Dia berkata,
,,Namun, ia tidak menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Ali dan Abu

Dzar, karena orang-orang yang perang tanding pada perang Badar

adalah dua kelompok, yaitu mukmin dan kafir. Perlu diketahui jika

suatu ayat turun dalam sebab tertentu, maka tidak mengahalangi untuk

dipahami secara umum pada hal-hal yang sama dengan sebab tersebut.
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23. SURAH AL MUKMINUUN

c ti c '-.. '. 'i-{J "c-6 :Qril-, Q) .yt:*,, V ,(At? *) -^XL i.r Js
:1i:,r 'el'a oL4i1,{6 i.r,lG .'djc ,(+, d.$) .i;tfut
Oy{s> .oj:s ,iorgtl .atsy,:tt,1a3ri, .tL,dl .A U

' 
, c ,.. t ,,.

l-Litr.aLd--.lr ,iah, .liSt ,1gle ,g :',* Jr ) .Jr*,G
y '*; \ b) ,yJt ,r grti .f3t ;A\ +t ii6
'*r:1f".vbi *>.iet'rf,; K €,?i oi;:1ttg*;
,p t^ t^ ,ilr, ,)tL\t grat, ,rAr ,t <t;,u> # .b

. rAt ,y o'i3 :(t j'rii..i1..;jr gp'_r

Ibnu Uyainah berkata: sab'a Tharaa'iq (tujuh buah jalan), yakni
tujuh langit. Lahaa saabiquun (mereka orang-oran g yang segera
memperoleturya), yakni mereka telah memperoleh kebahagiaan.
Quluubuhum wajilah (hati mereka bergetar), artinya mereka takut.
Ibnu Abbas berkata: Haihaata... haihaata...; jauh sekali... jauh
sekali... fas'alil 'aaddin (tanyakanlah kepada orang-orang yang
menghitung), yakni para Malaikat. Lanaakibuun art )nya orang-orang
yang menyimpang (dari jalan yang lurus). Kaatifuuun artinya orang-
orang yang bermuka masam. Ulama selainnya berkata: Min sulaalah
(dari keturunan), yakni anak. An-Nuthfoh sama dengan sulaalah. Al
Jinnah dan al jinuun adalah sama. Al Ghutsaa' artinya buih dan apa
yang mengapung di atas air, serta apa yang tidak dapat bermanfaat.
Yaj'aruun artinya mereka mengeraskan suara seperti sapi yang
melenguh. 'Alaa a'qaabihrm artinya ke belakang kalian. saamiran
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berasal dari kata as-samar (begadang), bentuk jamaknya adalah

summar, dan kata as-saamir di tempat ini berada pada posisi jamak.

Tusharuun artinya kalian menjadi buta karena sihir.

Keterangan:

(Surah Al Mukmintm. Bismillaahirrahmaanirrahiim). Kata

basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

?(# e 4eLb e> ,*i il' i6 (bnu Uyainah berkata; Sab'a

Tharaa'iq (tujuh buah jalan), yakni tujuh langit). Ini adalah

penafsiran Ibnu Uyainah dari riwayat Sa'id bin Abdurrahman Al
Makhzumi. Ath-Thabari tneriwayatkamya dari jalur Zaid btn Aslam

sama sepertinya.

ii,;r''Ji 
">1'1i.+ry 

(Saabiqutut forang-orang yang segera

memperolehnyaJ, vakni ntereka telah memperoleh kebahagiaan).

Bagian ini tercantum pada riwayat selain Abu Dzar. Kemudian Ibnu

Abi Hatim menukil dengan sanad yang maushul (bersambung) dari

jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'J!;t-, :1\:Lilr;u> (Quluubuhtun waiilah fhati mereka

bergetarJ, artinya mereka takut). Ibnu Abi Hatim menukil dengan

sanad yang maushul dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

tentang Firman-Nya dalam surah Al Mukminuun [23] ayat 60, n"'*'t
"a--V'l (hati mereka bergetar), dia berkata, "jpt-? o';;;" (Mereka

lseramai dalam keadaan takut). Abdunazzaq meriu'ayatkan dari

lr{a'mar, dari Qatadah, tentang Firman-Ny u.';i*'J "duU':, dia berkata,
., :. .,.

"";,ii6 (takur)." Ath-Thabari meriwayatkan juga dari Yazid An-Nahwi,

dari Ikrimah, szuna sepertinya.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Aisyah, dia

berkata, { *:'"ft G.'i J*}r'$i <\t **t> iw Li e lt J?;U

l

rr
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lirr 36i 'Et e i': F::'e:b- J. j,'."'#. ,t,j6 rhr ,..tw-|:ts.s (wahai

Rasulullah, sehubungan firman Allah, "Hati mereka bergetar

[takutJ ", apakah ia seorang yang berzina dan mencuri lalu ia takut
kepada Allah karena perbuatannya itu? Beliau bersabda, "Tidak,

bahkan ia adalah orang yang puasa dan shalat, kemudian bersama itu
dia takut kepada Allah"). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi,
Ahmad, dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

"r4."r4.:(Ct '&p Ct4b (Ibnu Abbas berkata: Haihaata...

haihaata... ; jauh sekali... jauh sekali...). Ath-Thabari meriwayatkan
dengan sanad yang maushul dan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas, sama sepertinya. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Sa'id,
dari Qatadah, dia berkata, "sungguh hal itu jauh dalam diri mereka.',
Al Farra' berkata, "Hanya saja huruf lam masuk pada kalimat ,limaa

tuu'aduun', karena haihaata adalah salah satu huruf bantu, ia tidak
diambil dari kata kerja yang memiliki makna, 'dekat' atau Jauh',
seperti dikatakan, "Halumma laka" (kemarilah engkau). Namun, jika
engkau menggantinya dengan kata aqbil (datanglah) maka tidak boleh
ditambahkankata laka.

a3*at,1Air-iir .t'r-l,il (Fas'alil aaddin [tanyakanlah kepada

orong-orang yang menghitungJ, yalcni para Malaikat). Demikian
disebutkan dalam riwayat Abu Dzar sehingga menimbulkan asumsi
bahwa ia adalah penafsiran Ibnu Abbas. Sementara dalam riwayat
selain Abu Dzar dan An-Nasafi disebutkan, "Mujahid berkata,

'Tanyakanloh...'....", maka inilah yarlg lebih tepat. Demikian
diriwayatkan Al Firyabi dari jalurnya. Abdurrazzaqmeiwayatkan dari

Ma'mar dari Qatadah, tentang firman-Nya, ;."itilt, dia berkata, "Yakni

,+t1, lit (orang-orang yang menghitung)."

OiV:A; O:tZ-SU (Tankushuun artinya l<alian minta mundur).

Pemyataan ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi saja, dan dikutip
dengan sanad yang mauh.szl oleh Ath-Thabari dari jalur Mujatrid.
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uj:J :6t$J\ (Lanaakibuun artinya orang-orang yang

menyimpang). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ibnu Abbas

berkata,'Lanaakibuun...'. Ath-Thabari meriwayatkan dengan sqnad

yang maushul dari Ali bin Abi Thalhah, darinya. Dalam perkataan

Abu l-Ibaidah terdapat hal serupa disertai tambahan, "Dikatakan

'Nakiba'an athlhariiq', artinya menyimpang dari jalan."

Ot;.O OyJ.g) (Kaalifuuun artinya bermuka masam). Ath-

Thabari meriwayatkan dengan sanad yang maushul dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, sama sepertinya. Kemudian dinukil dari

Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Seperti kepala

terkelupas karena diremukkan, dan tampak gigi depan karena

senyuman kecut." Al Hakim meriwayatkannya-dan men-shahih-

kannya-dari hadits Abu Sa'id A1 Khudri secara marfu', '6n'Sit $y;
jllr €'F: QdJr ii,i.i fta dipanggang oleh nerakct sehingga bibirnya

yang atas terkelupas dan bagian bawah turun).

ij>d*:r ,i.-idi,t'j ;,-jjt ,$<t*" ,y) :o'g-'56'j ptama setainrtya

berkata: min sulaalah (dari suatu saripati), yakni anak. An-Nuthfah

sama dengan sulaalah). Kalimat, "Ulama selainnya berkata" tidak

tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Maka timbul asumsi bahwa

ia berasal dari penafsiran Ibnu Abbas juga. Padahal tidak demikian,

bahkan ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata: firman A1lah

dalam surah Al Mukminuun [23] ayat , al:i-J- 62 }(*Jilr tilln'.ta1. ,lt-
Sulalah artinya anak, dan nutltfuh sama dengan sulalah.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

l'irman Allah, ya';,, dia berkata , " e\j',y'*$L'ca$j * 'C iii J:.,t

# (Adam dikeluarkan (istalla) dari tanah berair fiumpurJ dan

keturunannya diciptakan dari air yang hina [maniJf'Al Karmani

rnengemukakan kemusykilan riwayat yang tercantum dalam Shahih

Bukhari. Dia berkata, "Penafsiran sulalah dengan arti "anak" tidak



dapat dibenarkan, karena manusia bukan berasal dari anak, bahkan

yang benar adalah sebaliknya." Kemudian dia berkata,

"Sesungguhnya dia tidak menafsirkan sulalah dengan arti anak,

bahkan kata 'anak' di sini sebagai subjek, dan sulalah sebagai

predikatnya. Maknanya adalah; Sulalah dan apa yang dikeluarkan
(istalla) dari sesuatu, seperti anak dan nuthfah." Ini merupakan

jawaban yang mungkin diterima untuk menjelaskan maksud Imam

Bukhari. Namun, perkataan Abu Ubaidah tidak sejalan dengannya.

Sesungguhnya Abu Ubaidah tidak bermaksud menafsirkan kata

'sulaalah' dengan anak dalam arti ia yang dimaksud dalam ayat.

Bahkan dia hanya mengisyaratkan batrwa lafazh sulalah memiliki
beberapa makna mencakup anak, nuthfah, dan sesuatu yang

dikeluarkan dari yang lainnya. [,alu makna terakhir inilah yang di

maksud oleh ayat. Hanya saja ia tidak disebutkan karena cukup

menyebutkan apa yang berhubungan dengannya. Disamping itu untuk

mengingatkan bahwa kata ini flirgunakan juga untuk hal-hal yang telah

disebutkan.

l-r2'Oj!;t[fl4rt fU Jinnah dan al jinuun adalah semalaru).lni

adalah perkataan Abu Ubaidah juga.

t-'r€-'t vj ,or^!r f 
'€:t 6j .3{}r ,i'iiiti (Al Ghutsaa' artinya

buih dan apa yang mengapung di atas air, serta apa yang tidak dapat

dimanfaatkan). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam

surah Al Muladnuun [23] ayat 4I,iaLpa;+i (Kami menjadilrun

merekn bagaikan buih). Al Ghutsaa' adalah buih dan kotoran yang

mengapung di atas dan tidak dapat dimanfaatkan- Dalam riwayat lain

dari Abu ubaidah disebutkan, "Dan apa yarlLg serupa dengan itu yang

tidak bisa bermanfaat untuk apapun." AHtxrazzaqmeriwayatk?, d*i
Ma'mar dari Qatadah, tentang firman Allah, i{ir liuberkata, " llllt

Q.tJ Tt"tuotu yang tidak berguna)."
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'r' ,')W,s 'qtiri o*;":pij*1 (Yai'aruun artinya mereka

mengeraskan suara seperti sapi melenguh). Bagian ini tercantum

dalam riwayat An-Nasafi. Ia telah disebutkan di bagian akhir

pembahasan tentang zakat dan akan disebutkan pada pembahasan

tentang hukum, sama sepertinya.

# ,# ?,QSlibi [b1 @laa a'qaabilatm artinya kembali

kebelakang). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

g&ir f,b'i \F+ r-ii ri et31,lff-l' 'grilri ,iilr u $ru)
(Saamiran berasal dari kata as-samar (begadang), bentuk iamalcnya
adalah summar, dan as-saamir di tempat ini berada pada posisi

jamak). Pernyataan ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan ia
telah disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang waktu-waktu

shalat.

),!,,Jr',y oW :1i:1i.,7J,,i1(Tusfuarun artinya kamu menjadi buta

akibat sihir).
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,.)tUO-''

24. SURAH AN.NUUR

.;q' tt;j:(p.J.ti1 .,-,tl3t il,>i ;'u Oy',y)

.:t;g'.:r"-vri ,b, G*f b7 6i'.:":iJ. Jd ,(i7g';jl)

;:T;ir ',? :ip Su, .Gt? :6a1i "rr.,,1> :,tV u.t Jv:
J; (i ,a;7\t n"^;rk" 6,t i:rpt'$r',r1lr *GJ.
,'. c . t -;K::-ir lJ,_"'!,' ,rV U 'rL ,:u, .A'; ,r-- ?fr JL tli,;
)+*,';4j1 @'-i:, i;L+ q:rrLn Ja t;; y.-,:r er.., ilrfut

6'qi'6'j d: itit, ic; 6$ gr'j, g!1 afri, w$ ,y*, J\
Lr; y-4.;ir".rii,r a6 k $:'!:;i r.r';;e i" r
t; :;i:.ts. Jrri, rge\"'*;, ;.ij/'^f, ott';;)t r: ;ljj Ui
i;i : 1utbi1 JGj L$ W ,f. # t |si u y* -i;'; h W bi,:J rr- gv:a:j,1 ij u, a"t v At; r*
*.A. d:lri | :1ty\ d artt lkr j\ :"ar=.- ,SG, .gU.
,'+d Ssi .lrf 'i'; ,y <{flr ,}rt>'flt ,SG: fr, n
] :;trr *,iy'rL Jq .,rAr *iu-\i,ik vf fu v

.:fr, Gxile y'qlt

Min khilaalihi (dart sela-selanya), yakni di antara gumpalan-
gumpalan awan. Sanaa barqihi (kilauan kilat), yakni cahayanya.
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Mudz'iniin (dengan patuh); Dikatakan kepada seseorang yang tunduk

sebagai mudz'in. Asytaatan, syatta, syattaat, dan syatt adalah

semakna. Ibnu Abbas berkata: Suuratun anzalnaaha (satu surah yang

Kami turunkan), yakni Kami jelaskan. Ulama selainnya berkata:

Dinamakan Al Qur'an, karena merupakan kumpulan surah-surah,

dinamakan surah-surah karena antara yang satu dengan yang lainnya

terputus. Ketika sebagiannya digabung dengan yang lain maka

dinamakan Al Qur'an. Sa'ad bin Iyadh Ats-Tsumali berkata, "Al
Misykaat adalah kuwwah (lubang di dinding) dalam bahasa

Habasyah." Firman Allah, "fnna 'alainaa jam'ahu waqur'aanalt",

yakni sesungguhnya menjadi tanggungan Kami untuk mengumpulkan

sebagiannya kepada sebagian yang lain. "Fa idzaa qara'naahufattabi'

qur'aanah", artinya apabila Kami telah mengumpulkannya dan

menyusunnya maka ikutilah susunannya. Maksudnya, ikuti apa yang

dikumpulkan padanya, amalkan apa yang diperintahkan kepadamu

dan jauhi apa yang dilarang. Dikatakan, "Laisa li syi'rihi qur'aanun",

yakni bukan karena syairnya disusun. Dinamakan "Al Furqan" karena

ia membedakan (farraqa) antara yang hak dan yang batil. Dikatakan

terhadap seorang perempuan, "Maa qara'ti bi salaa qaththu ", yakni

engkau tidak mengumpulkan di dalam perutmu seorang anak sama

sekali. Dia berkata: Farradhnaahaa artinya Kami menurunkan fardhu

yang bermacam-macam. Sedangkan yang memb acanya far adhnaahaa

maka dia berkata, "Maknanya, kami fardhukan atas kamu dan atas

orang-orang sesudah kamu." Mujahid berkata, "Au ath-thi/l alladzii

lam yazhharuu" (atau anak yang belum tampak baginya), yakni belum

mengerti karena usia mereka yang masih sangat kecil. Asy-Sya'bi

berkata, "fJnl irbah" artinya orang yang tidak memiliki arab

(kebutuhan). Mujahid berkata: Tidak ada yang menjadi

kepentingannya kecuali perutnya dan tidak dikhawatirkan terhadap

wanita. Thawus berkata; Dia adalah orang yang dungu yang tidak

memiliki kebutuhan terhadap kaum wanita.
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Keteranqan:

(Surah An-Nuur. B ismillahirrafumaaninafoiim).

.7rr.1Jr )fui i.b Oy'D (Min lhilalihi @an sela-selanya),

yaloi di antara gumpalan-gumpalan au,an)- Ini adalah perkataan Abu
Ubaidah. Ath-Thabari meriwalatkan dari jalur Ibnu Abbas batrwa ia

membaca dengan lafazh, l}/q' {;-(keluar dori sela-selanya).

Harun (salah seorang periwayatnya) berkata" "rtrku menyebutkannya

kepada Abu Amr, maka dia berkata Ia bagus, tetapi kata'khilaaluhu'
lebih luas cakupannya'.

,.t ,,cf:!-lt trt :(P.J. {' ' .1 (Sanaa barqihi ftilauan kilatJ, yalmi

cahayanya). Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah An-

Nuur [24] ayat 43, 9;.b ii*;-TKituan kilanya hampir-hampiy', yakni

itr''- tt (sinarnya). Sedangkan satuta' artinya berkeiraan dengan

leluhur." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbaq $'y. L, dia

berkata, - *\i?(tinar kilatannya)." Kemudian dinukil dari Qatadah,

dia berkata, * r!?, LrA 1*itoton halilintar) )'

';r:i-1 aitii--J$- )t;i- :(ryli-ly @uaz,iniin [dengan patuhJ;

dikatakan kepada seseorang yang tunduk sebagai mudz'in). Abu
Ubaidah berkata tentang Firman-Nya dalam suratr An-Nuur l24l ayat

49,'W:i-i lrti;-yakni (datang kepada rasul dengan) patuh dan

tunduk. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid tentang firman-

Nva, iaTi-i dia berkata, 'Yakni bersegera." Sementara Az-Zayaj

berkatao " Al ldz'aan artinya bersegera dalam ketaatan."

'lqti'*i"crt*,:t rP:6i6;li (Asytatan, syatta, syattaat, dan syatt

adalah semakna).Ia adalatr perkataan Abu Ubaidah sesuai redaksinya.

Ulama selainnya berkata, "Asytaat adalah bentuk jamak sedangkan

syatt adalah bentuk tunggal.").
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r-Lq 1rir3-J-l aii J'6j (Mujahid berkata, "Liwaadzan artinya

penyelisihan"). Pernyataan ini disebutkan Ath-Thabari melalui
jalumya. Liwaadz adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata

laawadztu (aku menyelisihi).
.t
U-, U' rp+ U'J|, )rij (Sa'ad bin lyadh Ats-Tsumali berlcata).

Dinisbatkan kepada Tsumalah, salatr satu kabilah dari rumpun

keluarga Azd. Dia berasal dari Kufatr dan tergolong seorang tabi'in.
Imam Muslim menyebutkan bahwa Abu Ishaq menyendiri dalam

menukil riwayat darinya. Sebagian mereka mengklaim bahwa dia

masuk dalam deretan satrabat. Namun, klaim ini tidak dibuktikan

keakuratannya. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

kecuali di tempat ini. Dia menukil juga satu hadits dari Ibnu Mas'ud
yang dikutip Abu Daud dan An-Nasa'i. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia
sangat sedikit menukil hadits." Imam Bukhari berkata, "Dia
meninggal ketika berperang di negeri Romawi."

adt yq.',afi, i6a-ir @l Misylaat artinya al lcuwwah fiubang

di dindingJ dalam bahasa Habasyah). Pernyataan ini dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Ibnu Syahin dari jalurnya. Kemudian kami

menemukan dengan sanad yang lebih ringkas di kitab Fawa'id Ja far
As-Sarraj. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Kaab Al Ahbar, dia

berkata, "Al Misykaat artinya al latwwah. Sedangkan al kuwwah

artinya lubang cahaya (ventilasi)." Kalimat "dalam bahasa Habasyah"

telah dibicarakan pada tafsir surah An-Nisaa'. Ulama selainnya

berkata, "Al Misykaat artrnya tempat pelita." Hal ini diriwayatkan

Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Al Hakim

meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya

dalam surah An-Nuur l24l ayat35,rgl? (seperti misykaat), yakri al

lamwah.

anzalnaahaa [satu surah yang Kami turtnlan], yaloi Kami jelaslcan).



Iyadh berkata, "Demikian tercantum dalam naskatr ini. Tapi yang

benar adalah; Kami turunkan dan Kami wajibkan, yakni

menj elaskannya. Kata'menj elaskannya' merupakan penafsiran kalimat

'Kami wajibkan." Hal ini ditunjukkan kalimat sesudahnya,

"Dikatakan,'Faradhnaahaa' artinya Kami menurunkan kewajiban
yang bermacam-macam." Ini menunjukkan bahwa penafsiran lain
untuk kata ini telah dikutip sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya

dalam surah An-Nuur [24] ayat l, t^\ ?j (Kami wajibkan), dia

berkata, "Menjelaskannya." Maka ia menguatkan perkataan Iyadh.

'H'rJp $ irrl, c,i,:,i ,);), ,e6tf.if;h ;; ,tp Ssi

6j'F F JiW oj ilt..rilr (Jtama setainnya berkata:

Dinamakan Al Qur'an karena merupalwn leumpulan surah-surah,

dinamalran surah karena antara ydng satu dengan yang lainnya

terputus. Ketika sebagiannya digabung dengan yang lain maka

dinomalran Al Qur'an). Ini adalah perkataan Abu Ubaidatr di awal

kitab Al Majaz. Dalam riwayat Abu Ja'far Al Mushadiri disebutkan,

"Dinamakan Al Qur'an karena kumpulan surah-surah." Lalu

disebutkan seperti di atas tanpa ada tambatran. Al Karmani

memperbolehkan bacaan kata ini -yaitu bentuk jarnak- dua cara;

memberi fothah pada huruf jim dan huruf akhirnya adalah ta' yarrg

menunjukkan jenis perempuan, dan maknanya adalatr semuanya, atau

memberi kasrah pada huruf jim dan akhimya adalatr kata ganti yang

kembali kepada Al Qur'an.

f il*.U3 <a'i,iiil+ t:b 3l i;.r tiii gi,^an Attah,

"Innaa 'alainaa jam'altu waqur'aanah", yaloi sesungguhnya menjadi

tanggungan Kami untuk mengumpulkan sebagiannya lepada sebagian

yang lain .../. Pembicaraan mengenai hal ini akan dipaparkan di tafsir

surah Al Qiyamah.
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l-j.J-j'rs('of.-Jt gH|#i3t (Dikatakan, "laisa li syi'rihi

qur'aanun", yalcni bukan karena syairnya disusun). Ia adalah

perkataan Abu Ubaidah.

rltlej; d'g l'€i J,tJ:-r'ciG 6:ipi,t;s qrtoto*on

terhadap seorang perempuan, "maa qara'ti bi salao qaththu", yalai
engkau tidak mengumpulknn seorang anak sama sekali di dalam

perutmu).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah yang dia sebutkan dalam

kitab Al Majaz dari riwayat Abu Ja'far Al Mushadiri.

Kesimpulannya, qur'an pada ayat ini menurutnya berasal dari

kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, bukan dari qara'a yang

bermakna membaca.

t*? ,iF- $bj,) VVi'i'W ,p)j qiaJt : 6v:a:j> Sst

;'t;;.'ri,,-,Jr4'€J" (Beliau berlata: Farradhnaahaa; Kami

menurunlan fardhu yang bermacam-macam. Sedangkan yang

membacanya faradnaahaa maka dia berkata, "Mahtanya, Kami

wajiblran atas lumu dan atas orang-orang sesudah kamu").

Sementara Al Farra' berkat4 "Barangsiapa membaca farradhnaahaa'
maka dia mengatakan maknanya adalah Kami tetapkan fardhu yang

bermacam-macam. Jika engkau mau dapat pula mengatakan

maknanya adalah kami wajibkan atas kamu dan orang-orang sesudah

kamu hingga hari Kiamat fardhu yang bermacam-macam." Dia

berkata, "Membacanya dengan memberi tasydid (tanda dobel) pada

huruf 'ra' bila dipahami menurut kedua pengertian tadi maka adalah

bagus." Abu Ubaidah berkat4 "Firman Allah, Ar*}t yakni kami

tentukan halal dan haram. Kata faradhnaa'berasal daikataforidhah
(kewajiban). Dalam riwayat lain dari beliau dikatakan, "Barangsiapa

yang membacanya tanpa tasydid, maka dia menjadikannya berasal

dari kata/oridhah."
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",+,tt i A ,i,4iy' *Lf [jfur )ii 6esy-sya'bi bertrata, "{Jtit

irbah" artinya orang yang tidak memiliki kebutuhan). Hal ini
tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Sebagiannya akan disebutkan

pada pembahasan tentang nikah. Ath-Thabari menukilnya dengan

sanad yang mauhsul dari Syu'bah dari Mughirah dari Asy-Sya'bi

sama sepertinya. Kemudian dinukil melalui jalur lain darinya, il giJr

,#t r'* #'A .M-'01';ti'$- (OranS yang tidak memiliki hajat

[kebutuhanJ untuk melihat aurat perempuan).

o(3r \rf i ziv | q$'r3:,L\r i ,',riU, Srii ltnaus berlcnta: Ia

adalah orang yang dungu yang tidak memiliki kebunhan terhadap

lraum wanita). Pemyataan ini dinukil dengan sanad maushul oleh

Abdunazzaqdari Ma'mar, dari bapaknya sama seperti di atas.

t:i#- d u-r'tr *t :i :dt ,*'Jt*;-ri& I d--t :'+6i J'6, .

iLlr',H e+.6.t1i$- l M"j"nia berkata: Tidak ada yang menjadi

kepentingannya kecuali perutnya "au ath-thifl alladzii lam

yazhharuu" [atau anak yang belum tampak baginyaJ, yaloi belum

mengerti tentang perempuan karena usia mereka yang masih sangat

lcecil). Ath-Thabari meriwayatkannya dengan sanad yang maushul

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya dalam surah

An-Nuur 124) ayat3l, i-'lIl d)i f 
'ja,;r6,ii 

latau pelayan-pelayan

yang tidak memiliki keinginan [terhadap wanitaJ), dia berkata, "Dia
adalah orang yang menginginkan makan dan tidak menginginkan

perempuan." Kemudian dinukil dari jalur lain, dariny4 "Dia adalah

orang yang tidak ada kepentingannya kecuali urusan perut mereka,

dan tidak dikhawatirkan terhadap perempuan." Lalu dia berkata

tentang firman-Nya, :#t 9t'te ob t:r'fu d',irlt F, :i (atau anak

kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan), yakni belum

mengerti apa-apa tentang perempuan, karena usianya masih sangat

kecil dan belum mencapai usia baligh.
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l. Firman Auah, '&*( \'rrt$"e';<i lj rgt::( oi; a$rt
,lr;$)t ,i rilt bu. grita:, €:( e*f iSWU

" Dan orang-orang yang menaduh isterinya (berzina), padahal
mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,

maka kesaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan noma

Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang

benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

*'"-,osj'e*; €G Jt;;'oi*;,F *
-tii: ,:t-:., *, e'e, ,h, ,f ojr;; .t5 :Jta o<)LG

'* *:r r:);\t * it Jy, J.'J* t'{5-* ?i ,'tj:iii
;*.:tJ;rr:.itw *3 *it*Ut€G G:u.u;
J;rLt llw |;:; lfC ,:$A, *t ;a\t ,* lt J;,
,r*f o ytj,ii Jv WPt J.t;Jt;f *t *\t e lt
,Jw *.?i6; U.s ,f *, t'ht * yt J;, Jr-,i ;-
t€24',.;s ?i |ilti'ulr: t:"; i:rt e *':"p; it ,l;1, u

ej |!1 ol';)t ?rt S;i'"t ,p': ia h, & it'J.'|, ,Sw

\t ,F,,, *>Uu .l-j;a?rt ;* lt J;r6;6t!+w
l6U ri!"Ib'r- tl+ tl ,i, J;,6- :Jri ; ,lr; yrS ,t
h,,* :) J*;i"'; .f#t G bu. oL{}r,L u*
oJ\t'# dt o"\i';*,f .*. oie oy,tt*:t,*; #
,-, oiv';:f; rt1);6:re t; rt t;;';f x;tIt 4*
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*;,>lu;le? ;k f ,l rt-i';i tu i;; ifir ;i
c.^a\

,r-Fo- *:*ht tu atJitY|'>7,5$ 4t )L' 
.;i jyt:^ifi oK,;:;

4745. Dari Sahal bin Saad, "S".,rng!.rhnya Uwai-i, aut.rg
kepada Ashim bin Adi --dia adalatr pemimpin bani Ajlan- lalu

berkata, 'Bagaimana yang kamu katakan tentang seseorang yang

mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakatr dia membunuhnya,

lalu kalian membunuhnya (pula), atau apa yang harus dia lakukan?

Tanyakan hal itu untukku kepada Rasulullatr SAW. Ashim datang

kepada Nabi SAW dan berkata" 'Wahai Rasulullatr...' Namun,

Rasulullatr SAW tidak suka pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika ditanya

Uwaimir, maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak
suka pertanyaan-pertanyaan itu dan mencelanya." Uwaimir berkata,

'Demi Allah, aku tidak berhenti hingga menanyakannya kepada

Rasulullah SAW. Uwaimir datang dan berkata, 'Wahai Rasulullatr,

seseorang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakatr ia

membunuhnya lalu kalian membunuhnya (pula), atau bagaimana yang

dia lakukan?'Rasulullah SAW bersabd4 'Allah telah menurunkan Al

Qur'an tentangmu dan istrimu'. Lalu Rasulullatr SAW memerintahkan

keduanya untuk melakukan li'an sesuai apa yang disebutkan Allatt
dalam kitab-Nya. Dia pun melaknat istrinya dan berkat4 'Wahai

Rasulullah, jika aku menahannya maka sungguh aku telah

menganiayanya'. Akhirnya dia menceraikan istrinya. Jadilah hal itu
sebagai sunnah bagl orang-orang sesudah keduanya apabila

melakukan li' an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,' P erhatikanl ah

oleh lralian, apabila analotya berlailit hitam, kedua matanya hitam

dan lebar, pinggulnya besar, dan betisnya panjang, maka aht tidak

mengira melainkan Uwaimir telah benar terhadap istrinya. Namun

jika anak itu berlailit kemerahan, seakan-akan ia wanita hitam lagi
pendek, malra alcu tidak mengira melainkan Uwaimir telah berdusta
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terhadap istrinya'. Ternyata anak itu sesuai dengan sifat yang

disebutkan Rasulullah SAW tentang kebenaran Uwaimir. Sesudah itu

anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya."

2. Firman Allah,.l,,)63r 'U oS Ol *b *, ,al"Oi t;*e,it l
"Dan (sumpah) yoog k"ti*a: bahwa laknat Altah atasnya,iika dia

termasuk orang-orang yang herdusta."

(Qs. An-Nuur [24]: 7)

t-:Jui *t ;a?', ,k it J;t ;i tL,'oi l*-' ; ,t* *
;3'{ ,:iik Ai; s$, e,s|(r*rU?rf ar Jt-,
ar Jird Jw ;,lfi, a )f it ,I.;\ t1 (,g,)?nt l;ii tJd
Jrr- 6\i:Jti.O;lUt G) U.'e ra:{: #\,t ,*
','tla t c :,',zi
dl a:-, t:Jt\9 i^t3

j;l- tai.t ott, t1); ,{ut ye Ukj ib:ldi^j,'; lti
.(r irr *i Y + oirW;-'oi e;LJt G'fut c,; i ql

4746.Dari Sahal Uin Suua, "seorang taki-laki datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

pendapatmu tentang seseorang yang melihat istrinya bersama laki-laki

lain, apakatr ia membunuh laki-laki itu lalu kalian membunuhnya

(pula), atau bagaimana yang dia lalcukan?'Allah menurunkan tentang

keduanya apa yang disebutkan dalam Al Qur'an, yaitu li'an.

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Telah diputuskan tentang

,W)w -*'r*e \, ,* A, J;.,+

englrau dan istrimu'." Dia berkat4 "Keduanya pun melakukan li'an - dl

dan aku menyaksikan di sisi Rasulullah SAW- lalu dia menceraikan g

ili

fr

fr
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istrinya. Maka hal itu menjadi sunnah, yaitu hendaklah dipisahkan

antara orang-orang yang melakukan li'an. Saat itu si istri dalam

keadaan hamil dan dia (Umaimir) mengingkari kehamilannya, maka

anaknya pun dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian sunnah yang

berlaku dalam warisan bahwa anak itu mewarisi ibuny4 dan ibunya

juga mendapatkan warisan darinya sesuai yang ditetapkan Allah

baginya.

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan orang-orang yang menuduh isterinya

[berzinaJ, padahal mereka tidak mempunyai salcsi-saksi selain diri
mereka sendiri). Disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad secara panjang

lebar. Hadits ini disebutkan juga pada bab sesudatrnya s@ara ringkas,

dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang li'an.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di atas dari Ishaq, dari

Muhammad bin Yusuf.... Muhammad bin Yusuf adalah Al Firyabi.

Dia termasuk guru Imam Bukhari, tetapi terkadang Imam Bukhari

menukil darinya dan memasukkan di antara keduanya perantar4

seperti di tempat ini. Adapun Ishaq disebutkan di tempat ini tanpa

nasab. Demikian juga disebutkan Al Kullabadzi. Namun menurut

saya, dia adalah Ishaq bin Manshur, seperti telatr saya jelaskan pada

Muqaddimah.
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3. Firman Allah, a; i;t.irq orrq,a $('# bi lr.iiir W lU":

*i3t
ttlsterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat

kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar

termasuk orang-orang yang dusta.)'

(Qs. An-Nuur [24]: 8)

*?'t;* dt+'iirr;i";;i';',S:v9;ti q& u.t *
Y'ri l4r ,';-: -'h, * n)t Jt- ir;l ,t)'*1'*:
'ilhl-{,*:, g.Gr ;s t:Li ,s|r, sy.,!t J;', ti- :Jui f P e
c*\l:4t,'Ji p:) *L:ui * 4t';-;rdi tr:,;.
'u76X,,';X ,U:6 j\'.-;l,rri!i. eJt:r,J:.l., JG .'!reb
'ri (&,;:i oi'j u$tt> t" J;b j; ii .Ut a q;&
'F ) ;Ir \t'u'dt t#u @;Ar g i)€ aD *'&
t:L:Jr.-i *t t"ht'* dti ;$"Jr'+;a ,V,F'.G

t* ,-:"rU'-1o'if+tt t *'S+, ,i.|s v.r*ilf p i,r

'-1?&, 
{& u.t'Jtsa;; 6y $ut 6*': *(41'+ us

,7'3 t tL ,l'f 'dr;f v 'Liti 
'"; ,:gi 6t fu ;LLrk',

y. .,ir-* ry ,6slj.f :*i ;a ht J, U,iut .iui
,ir;;-:- rt *?.';i,*ilt do d\ Uy *t Ff
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.dt:

iw ,Uk 1; oit;
A, CrK ar qS

4747. Dari Ibnu Abbas, batrwa Hilal bin Umayyah menuduh

istrinya di hadapan Nabi SAW (berzina) dengan Syarik bin Sahma'.

Nabi SAW bersabda, *Buldi atau dera di punggungmu." Dia berkat4
"Wahai Rasulullah, apabila salah seorang kami melihat seorang laki-
laki di atas istrinya, apakah dia harus berangkat mencari bukti
(saksi)?" Nabi SAW bersabd4 "Buhi, dan jika tidak maka dera di
punggungmu." Hilal berkata, "Demi yang mengutusmu dengan

kebenaran, sungguh aku adalah benar, dan sungguh Allah akan

menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungku dari dera."

Jibril turun dan menurunkan kepada beliau SAW, "Orang-orang yang

menuduh istri-istri mereka (benina)..." dia membaca hingga

kalimat... "sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
Nabi SAW balik dan mengirim utusan kepada istri Hilal. Setelah itu
Hilal datang dan bersaksi dan Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya

Allah mengetahui bahwa salah seorang kamu berdusta, maka apaknh

ada di antara kamu berdua yang mau bertaubat? " Istri Hilal berdiri

dan bersumpah. Lalu pada sumpah yang kelima mereka

menghentikannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya ia akan wajib
(pasti terlaksana)." Ibnu Abbas berkata, "Maka dia berhenti dan

mundur hingga kami mengira dia akan menarik kembali sumpaturya,

namun kemudian dia berkata, 'Aku tidak akan mempermalukan

kaumku disepanjang hari ini'. Maka dia meneruskan sumpahnya."

Nabi SAW bersabda, "Perhatikanlah dia, jika anaknya memiliki mata

yang hitam dan lebar, pinggul yang lebar, dan betis yang panjang,

malra dia adalah anak dari Syarik bin Sahma'." Ternyata anak itu
sesuai sifat yang disebutkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabd4

"Kalau bukan apa yang terdahulu dari kitab Allah niscaya alat dan

perempuan ini memiliki urttsan."
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Keterangan Hadits:

(Bab "Istrinya itu dihindarkan dari hukuman..-'). Disebutkan

hadits Ibnu Abbas -tentang kisah orang-orang yang melakukan li'an-
melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas. Imam Bukhari menyebutkannya

pada pembahasan tentang li'an dari riwayat Al Qasim bin
Muhammad. Antara keduanya terdapat perbedaan pada redaksi

sebagaimana akan saya jelaskan di tempat itu. Adapun di tempat ini,

saya hanya akan menjelaskan mana yang. lebih kuat di antara

perbedaan tentang sebab turunnya ayat li'an tanpa menyinggung

hukumnya. Sebab hal itu akan saya paparkan pada tempatnya.

Ibnu Adi menukil hadits ini dari Hisyam bin Hassan dari

Ikrimah. Sementara Abdul A'la dan Makhlad bin Husain

meriwayatkannya dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin,

dari Anas. Maka di antara ulama ada yang mengkritik hadits Ibnu

Abbas dengan sebab perbedaan ini, tetapi ada juga yang

memahaminya bahwa Hisyam memiliki dua guru, dan inilah yang

menjadi pegangan, sebab Imam Buk*rari meriwayatkan jalur Ikrimah

dan Muslim meriwayatkan jalur Ibnu Sirin. Pandangan ini didukung

perbedaan kedua redaksi hadits sebagaimana akan dijelaskan.

lP C'.a'11t$r @ukti atau dera di punggungma). Ibnu Malik

berkata, "Para ulama melafalkan kata 'bayyinah' (bukti) dengan

memberi bais fathah (nashab) pada huruf akhirnya (bayyinata).

Menurut mereka, dalam kalimat tersebut ada kata yang tidak

disebutkan secara redaksional, maka kalimat tersebut secara

lengkapnya adalah, "afudhir al bayyinara" (hadirkan butti)." Ulama

selainnya berkata, "Ada juga yang melafalkan dengan memberi tanda

dhammah (rafa) pada huruf akhirnya maka kalimat tersebut i'ecara

lengkap adalah"immaa al bayyinatu wa immaa al haddu" (entah bukti
atau hukuman dera).

Redaksi dalam riwayat yang masyhur, "au haddun fi zhahrikn"
(atau dera di punggungmu), dikomentari oleh Ibnu Malik dengan
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perkataannya, "Huruf.,1ft' yang berfungsi sebagai pelengkap kalimat

bersyarat sengaja dihapus, demikian juga kata kerja bersyarat sesudah

kata illa (kecuali). Dengan demikian, kalimat selengkapnya adalah;

jika engkau tidak menghadirkannya maka balasanmu adalah dera di

punggungmu." Dia juga berkata '?enghapusan yang seperti ini tidak

disebutkan oleh para pakar bahasa Arab, kecuali dalam sya'ir. Namun,

pendapat mereka tertolalq karena ia disebutkan juga dalam hadits

shatrih di atas.

.'st,'u €.P "s7u,ir'4;1i ,A;ui it'duruk e$,i ,i..)+ Jtii

<e$rlilt,_,|i',r-ltt *ifrt *-t ,:,;t (Hitat berkata: Demi yang

mengutusmu dengan kebenaran sungguh aht adalah benar dan

sungguh Allah akan meturtnkan apa yang dapat membebaskan

punggunghr dari cambukan, mala Jibnl turun dan menurunknn

lrepadanya "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka".).

Demikian terdapat dalam riwayat ini bahwa ayat-ayat li'an Etrun

berkenaan kisatr Hilal bin Umay5rah. Se,me,lrtara dalam hadits Sa'ad

terdatrulu dikatakan bahwa ia turun berkenaan dengan Uwaimir, "rei
e'€bi-'.t$ ii |^ffid l*'tvt 6;le't i',hi !, l?3 u- ,,Sut *-i
*>tsu 6;6 ,u*tb ei 4fu s$ ii pi *v it, e i, J'Ui Jui

(Uwaimir datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai

Rasulullah, seseorang mendapati laki-laki lain bersama istrinya,

apakah dia membunuh laki-laki itu lalu kalian membunuhnya [pulaJ,
atau bagaimana yang dia lakukan?" Rasulullah SAW bersabda,

"Allah telah menurunlcan tentangmu dan tentang istrimu". Lalu

beliau SAW memerintahkan keduanya melahrkan li'an).

.Para Imam berselisih tentang masalah ini. Di antara mereka ada

yang cenderung mengatakatr ayat itu turun berkenaan dengan urusan

Uwaimir. Di antara mereka ada juga yang mengatakan ia furun

berkenaan dengan Hilal bin Umay5ah- Sebagian menggabungkan

antara keduanya batrwa yang pertarna kali mengalami kejadian ifu
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adalah Hilal, dan bertepatan saat itu datanglatr Uwaimir, maka

turunlah ayat tentang keduanya dalam satu waktu' An-Nawawi

tampaknya cenderung mendukung pendapat terakhir ini. Sikapnya

didahului Al Khatib, dia berkata, "Barangkali keduanya bertepatan

datang pada waktu Yang sama."

Namun, pandangan bahwa kedua riwayat itu berbeda dikuatkan

oleh proses kisah itu sendiri. Sebab yang berbicara pada kisah Hilal

adalah Sa'ad bin tlbadatr seperti diriwayatkan Abu Daud dan Ath-

Thabari dari jalur Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

seperti riwayat Hisyam bin Hasan, hanya saja pada bagian awalnya

aiseuuttan ,' 'd-1;i ,asu3';.'ri, Jttirir 1idirlil o'i; i$t:>U'i il

iry g: * t;,:t:r# 4i,i &'ei'oi A',f'" t,yt t^iLk u ag)
'r$i'iiyrlE ,?'t-rt,ici ' i6 ,*6bL';iufr (Ketika turun

ayat, "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka"' maka

Sa,ad bin Ubadah berkata, "sekiranya melihat wanita brengsek telah

ditindih seorang laki-laki, maka aht tidak dapat melakukan sesuatu

terhadapnya hingga alat mendatangftan empat sal<si, dan aku tidak

akan dapat mendatangkan merefta hingga dia telah menyelesaikan

urusannya." Dia berknta, "Tidak berapa lama kemudian Hilal bin

umayyah datang...'). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ayyub,

dari Ikrimatr -melalui sanad yang mursal- sama sepertinya,

ditambahk an, i-sllrt ;?'d'C;.tiA oi rjli'1,u {rtaouoh mereka

tinggal dalam waldu lama hingga putra pamannya datang dan

m enuduh i s trinY a b erzin a) .

Adapun yang berbicara dalam kisah uwaimir adalah Ashim bin

Adi seperti yang disebutkan dalam hadits sahal bin Sa'ad pada lpb
yang sebelunnya. Ath-Thabari meriwayatk* dT jalur Asy-sya'bi

secara mursal. Dia berkata, ;*tb'Jtlafir (iirlii o'i'ii..-$'i>U'i il

* e'&r'&rby, ,:o:tia |fl36 Ult i1 ol :qils 'sp. (Kettka turun

ayat, ,,orang-orang yang menuduh istri-istri merelw berzina", Ashim
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bin Adi berknta, "Jika alu melihatnya kemudian alar berbicara maka

aku didera, dan jilm aku diam maka aku pun diam dengan memendam

rasa marai "./. Meski demikian, tidak ada halangan jika kisatr-kisah
ini terjadi beberapa kali dan ayat tersebut hanya turun satu kali.

Al Bazzar meriwayatkan dari Sa'id bin Tabi', dari Hudzaifah,

dia berkata , o6\:)'pi g U-|ri , 3. grrt &i * h,,Jl" l' l?,, j,6

,:J:;i '.-:i ,j6 s''v. UU6 :Ji .t? *'.)rrt'g,:, , jf rr 'r,rrt',r:S 6 b)
d,;t ,je ..r'ilr X,r jJ (Rasulullah SAW bersabda *"poaa Abu Bakar,

"Sekiranya engkau melihat bersamo Ummu Ruman seorang laki-laki,
apakah yang engkau lakukan terhadap laki-laki itu?" Dia menjawab,
"Aku akan melakukan hal yang buruk kepadanya." Dia bertanya lagi,
"Bagaimana dengan engkau wahai Umar?" (Jmar menjawab, "Aku

biasa mengatakan semoga Allah melaknat yang terjauh." Dia
berkata, " Maka turunlah ayat... ").

Kemungkinan juga ayat itu telah turun terdahulu karena
peristiwa Hilal. Ketika Uwaimir datang -dan belum mengetahui apa

yang terjadi pada Hilal- maka Nabi SAW mengabarkan hukum
tersebut kepadanya. oleh karena itu, disebutkan dalam kisah Hilal,
"Jibril turun...", dan dalam kisah Uwaimir disebutkan, '.Allah telah
menurunkan tentangmu...", maka sabdanya, *Allah telah menurunkan
tentangmu", ditafsirkan dengan arti orang-orang yang sepertimu.
Inilah jawaban yang dikemukakan Ibnu Ash-shabbagh dalam kitab
Asy-Syamil. Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Hilal.
Adapun sabda beliau terhadap Uwaimir, 'Allah telah menurunkan
tentangmu dan tentang istrimu', maknanya turun pada kisah Hilal.
Pendapat ini didukung hadits Anas yang menyebutkan bahwa Abu
Ya'la berkata, "Li'an yang pertama dalam Islam adalatr bahwa Syarik
bin Sahma' dituduh Hilal bin Umayyatr berzinadengan istrinya.,,

Al Qurthubi cenderung membolehkan ayat itu turun dua kali.
Dia berkata, "Kemungkinan-kemungkinan ini meskipun cukup jauh,
tetapi lebih patut dijadikan pegangan daripada menyalatrkan para
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periwayat." Sekelompok ulama mengingkari penyebutan Hilal di
antara mereka yang melakukan li'an. Al Qurthubi berkata, "Abu
Abdillah bin Abi Safar (saudara Al Muhallab) berkata, 'Ia keliru, dan

yang benar adalah Uwaimir'. Pendapatnya ini didahului oleh Ath-
Thabari. Ibnu Al Arabi berkat4 "Orang-orang berkata, 'Ini adalah

kesalahan Hisyam bin Hasan. Sementara hadits Ibnu Abbas dan Anas

tentang itu berakhir pada Hisyam bin Hasan'." Iyadh berkata dalam

kitab Masyariq, "Demikian disebutkan dari riwayat Hisyam bin
Hassan dan tidak ada yang menyebutkan sebelumnya. Padahal kisah

ini sebenarnya adalah kisah Uwaimir Al Ajlani." Dia berkata, "Akan
tetapi dalam trtab Al Mudawwanah dalant hadits Al Ajlani ditemukan

nama Syarik." An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al Mubhamaat,

"Mereka berselisih tentang orang-orang yang melakuakn /r'an hingga
menghasilkan tiga pendapat, yaitu Uwaimir Al Ajlani, Hilal bin
Umayyah, dan Ashim bin Adi." Kemudian dia menukil dari Al
Wahidi bahwa pendapat yang paling kuat adalah Uwaimir."

Semua pernyataan di atas tidak dapat diterima. Mangenai

perkataan Ibnu Abi Shafrah merupakan klaim tanpa dalil. Bagaimana

mungkin hadits yang tercantum dalam krtab Shahihain @t*,}rari dan

Muslim) dinyatakan salatr padahal masih mungkin untuk

digabungkan? Sedangkan apa yang dia nisbatkan kepada Ath-Thabari

belum saya temukan dalarn pendapatnya. Adapun perkatan Ibnu Al
Arabi bahwa penyebutan Hilal berasal dari Hisyam bin Hassan, begitu
juga penegasan Iyadh bahwa tidak ada yang mengucapkan seperti itu
selainnya, maka ia tertolak karena Hisyam bin Hassan tidak

menyendiri dalam menukil riwayat itu, batrkan dia didukung Abbad

bin Manshur seperti yang telah saya sebutkan. Demikian juga Jarir bin
Ashim dari Ayyub sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu

Mardawaih dengan sanad yarLg maushul. Dia berkata, "Ketika Hilal
bin Umayyah menuduh istrinya berzina..." Adapun perkataan An-
Nawawi yang mengikuti Al Wahidi dan kecenderungannya

mengunggulkan salah satu riwayat ini maka tidak tepat, karena selama
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metode penggabungan ini memungkinkan, maka lebih patut ditempuh

daripada harus mengunggulkan salah satu di antara dua riwayat yang

ada. Kemudian pernyataannya, "Dikatakan juga bahwa yang

melakukan li'an adalah Ashim bin Adi", maka perlu ditinjau kembali,

karena Ashim tidak disebutkan dalam kisah ini sebagai pelaku li'an.
Hanya saja yang terjadi pada Ashim sama seperti yang te{adi pada

Sa'ad bin Ubadah.

Ketika Ibnu Abdil Barr meriwayatkan jalur Jarir bin Hazim
dalam kitab At-Tamhid, maka dia menanggapinya seraya berkata, "Ia
telah diriwayatkan Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas

sebagaimana yang diriwayatkan lainnya." Pernyataan ini
menimbulkan asumsi bahwa Al Qasim disebut sebagai orang yang

melakukan li'an oleh Uwaimir. Adapun yang terdapat dalam kitab

Shahih adalah, "Beliau didatangi seseorang dari kaumnya", yakni dari

kaum Ashim. An-Nasa'i mengutip dari jalur ini seraya berkata,

"Rasulullah SAW melakukan li'an antara Al Ajlani dan istrinya."
Sementara Al Ajlani adalah Uwaimir.

4. Firman Allah, ,E)Ut 'U 0g ol t$b itt '-i;r"oi t;*e,l j

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika
saaminya itu termasuk orang-orang yang benar.,,

(QS. An-Nuur [24]:9)

,.eGti'a 66 *;r ;_,f,.t'oi t;i:??nt *>, ; it ,f
yaht & ltJ;rryr';C,*r;aht ,k *tJ-rr;,6,
.fi#t;'6i3ri'AiSr;i'A,ir ju K 6y$ l-,)

4748. Dari Ibnu Umar RA, "Seorang laki-laki menuduh istrinya
berzina seraya mengingkari anaknya. Hal itu terjadi pada rnasa
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Rasulullah SAW, maka Rasulullah memerintahkan keduanya

melakukan li'an sebagaimana yang difirmankan Allah. Kemudian

anak itu ditetapkan untuk si istri dan beliau memisahkan di antara

mereka yang melakuk art li' an."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan sumpah yang kelima bahwa laknat

Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang

henar".). Disebutkan hadits Ibnu Umar yaflg dikutip melalui

Muqaddam bin Muhammad bin Yahya, dari pamannya Al Qasim bin

Yahya, dari Ubaidillah, dari Nafi'. Muqaddam adalah putra

Muhammad bin Yatrya bin Atha' bin Muqaddam Al Hilali Al

Muqaddami Al wasithi. Dia tidak memiliki riwayat dalam shahih

Bukhari selain hadits ini dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang

tauhid. Namun, keduanya sama-sama dikutip sebagai hadits

pendukung. Pamannya, Al Qasim bin Yahya adalah seorang yang

tsiqah. Dia adalah putra paman Abu Bakar bin Ali Al Muqaddami,

bapaknya Muhammad (guru Imam Bukhari). Al Qasim tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari selain dua hadits yang disebutkan di

atas.

pada sanad hadits ini disebutkan, "Dari ubaidillah, dan dia telah

mendengar darinya." Ini adalatr perkataan Imam Bukhari yang

mengisyaratkan kepada hadits yang lain, dimana Al Qasim bin Yahya

menegaskan pemah mendengar riwayat dari Ubaidillah bin Umar

secara langsung. Adapun hadits ini telah diriwayatkan Ath-Thabari

dari Abu Bakar bin Shadaqah, dari Yaqdam bin Muhammad melalui

jalur ini dengan cara mu'an'an (periwayatan dengan menggtmakan

kata'anfulan 'an...).

fl,r-J)'H ,;liiwi'Jtit g|j}etlist 6rorong laki-laki menuduh

istrinya berzina seraya mengingl<ari anaknya). Hal ini akan

disebutkan pada pembatrasan tentang li'an.
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5. Firman Arrah, E t? .r;-ri x Fl, iu *1u,2r8 a$tll

i{"

# e:; Ji e$t) fl,'e l:,,sr 6'&4 ?r, ,F,€ ;i 'f 'J,

ttt.ts i

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu
udalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa
berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalak baik bagi

kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa

yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya

adzab yang besar." (Qs. An-Nuur [24]: 11) Kata alfaak artinya
pendusta.

;tA; I' i* |av (E ji ,s$,t) W?nt *>, u.G r

4749. Dari Aisyatr RA, 'Dan siapa yang mengambil bagian

terbesar dalam penyebaran berita dusta itu', dia berkata, "Abdullah
bin Ubay Ibnu Salul."

Keterangan:

(Bab Firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa

berita dusta itu adalah dari golongan kamu juga'). Deniikian dalam

riwayat Abu Dzar. Periwayat lainnya menukil ayat hingga kalimat,

"adzab yang besar", dan ini lebih tepat, karena pada bab ini dia hanya

menyebutkan penafsiran kalimat, "dan siapa yang mengambil bagian

terbesar."

sfi-? ,l'61 6lgaak artinya pendusta). kri adalatr penafsiran dari

Abu Ubaidah dan selainnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits di
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bab ini dari Abu Nu'aim, dari Suffan, yakni Ats-Tsauri. Hal ini

ditegaskan Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Abu Nu'aim (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini). Abdunzzaqmeriwayatkannya dari

Ma'mar dengan panjang lebar di bagian hadits tentang berita dusta. Ia

telah disebutkan dalam perang Al Marisi' pada pembahasan tentang

peperangan dari riwayat Ma'mar dan selainnya dari Az-Z\hn. Dalam

kisah yang terjadi antara dirinya dengan Al Walid bin Abdul Malik

tentang itu, perkatannya dari Aisyah, "Dan siapa yang mengambil

bagian terbesar", yakni Aisyah mengatakan sehubungan penafsiran

ayat tersebut.

iP',;t'J.i U. lt'* ,i,a pu berkata, "Abdullah bin ubay

Ibnu salul'). Maksudnya, dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Biografinya baru saja disebutkan pada pembahasan surah Baraa'ah

(At-Taubah), dan inilah yang dikenal sehubungan dengan maksud

firman Allah, 'eb itt.te 'i {-S ,j:i ,9$$ @an siapa yang mengambil

bagian yang terbesar dalam penyebaran berita dusta itu baginya

adzab yang pedih), bahwa dia adalah Abdullah bin ubay. Inilah yang

didukung riwayat-riwayat dari Aisyah sehubungan dengan kisah berita

dusta yang dinukil dengan panjang lebar sebagaimana pada bab

sesudah ini. Setelah lima bab akan disebutkan penjelasan mereka yang

berpendapat selain itu.

6. Firman Allah, t*.'&ii $ik6 Fr it.Ji-\\r'ii
y;4fuurtiu l\$ "rt43 

,,;;1i $b ryl,v t'i ebt4; rii wq
qi.ir3rpl'q.4ft

"Dan mengaPa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita

bohong itu: ,,Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan

inl Maha suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dustayang

besar.,, Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan
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empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak
mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah

orang-orang yang dastu"

(Qs. An-Nuur [24]: 12-13)

dL'),.-**Jt;W') r3t u.i;) ,*i i;u *W it,f
:.. ., le z ci.c.t o ), c, tc \, !c.!. ,!. toA-i*3.v ?_y ,-f )-y* ,J q / :t * C.dll ;rir2 

f"S S.

+)' 'JLl ,1i Jt 'e & ;)L bt ,* "Ct art l;:, ?tt *a:
'-*"j ,*,rir'u *.rb ;:*k,- tjv Q ?nt ar j aju t
q$ -f 'a'; J;')('&2i; ,st{',s{1 ,(zii.',i:"A- g*
'e't:) r*?nt *a, 

-akG'oi to:tt;, a^*G *ir'.i ;:L
rit':r-j *h, J, itJ;, ok ,iv *r r;r-hr ;;'4t
J;' A.c; A"i: t'"rifi ,ryti:)i'; Lli tn'o(;tri
tJrg ts'r *2.t".. Llt |r4AUv .; *j fL ir ,rt ar

J; aX rr-, *ht & !, );-, ('*r,;* ,sr&|*
J;, t; rit &- €4 *i;:t, qtq c;;f (v ,ir4t
';;1*J -4t',- f;;:, ;"i U f)'-r'a {-) * \t * At

L';rG ; i*3 b)r,tjii's'.*1 ,;-;lrr^t) o,t

tj-*; J.'+ tip ,&, A'&i G:G t-16 t1.tt ,:;;jr
i#'o'St'*f , i:iq.t *;j $* Jxi$, euar fr tw
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l-i i)t-ti L* tlLf '.*a, ,grlL:?tt q:ai *', *L
.+)' 7*(}'d;';r1'-EJ1'

4750. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zrbair,
Sa'id bin Al Musayyib, Alqamah bin Waqqash, IJbaidillah bin

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, dari hadits

Aisyah RA (istri Nabi SAW) ketika dikatakan kepadanya oleh para

penyebar berita dusta apa yang mereka katakan, lalu Allah
membersihkannya dari apa yang mereka katakan -semuanya
menceritakan kepadaku bagian dari hadits, dan sebagian hadits

mereka membenarkan sebagian yang lain, meskipun sebagian mereka

lebih menghafal berita itu dibanding yang lainnya-, adapun yang

diceritakan kepadaku oleh Urwah dari Aisyah RA (istri Nabi SAW),

dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW jika hendak keluar

(bepergian), beliau mengundi diantara istri-ishinya" siapa diantara

mereka yang keluar undianny4 maka Rasulullatr SAW membawa

pergi bersamatya." Aisyah berkata, "Suatu ketika beliau mengundi

diantara kami pada suatu peperangan yang dilakukannya. Temyata

undianku yang keluar. Aku keluar bersama Nabi SAW setelatr turun

ayat tentang hijab. Aku pun dibawa di atas tanduku dan ditempatkan

di dalamnya. Kami berangkat hingga ketika Rasulullah SAW selesai

dari perangnya, beliau kembali dan ketika kami mendekati Madinah

beliau mengumumkan untuk berangkat pada malam hari. Aku berdiri

ketika mereka mengumumkan untuk berangkat. Aku berjalan hingga

melewati pasukan. Ketika aku menyelesaikan urusanku aku pun

datang ke tempat kendaraanku, ternyata kalungku yang terbuat dari

jaz' azhfar telah putus (hilang). Aku mencari kalungku sehingga

membuatku tertahan. Orang-orang yang biasa membawa kendaraanku

mengangkat tanduku, lalu mereka menaikkannya di atas untaku yang

biasa aku tunggangi. Mereka mengira aku berada di dalamnya. Tubuh

kaum wanita pada masa itu ringan, karena mereka belum terlalu

gemuk. Mereka hanya makan satu suap makanan. Oleh karena itu,
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mereka tidak mengingkari bahwa tandu tersebut ringan ketika mereka
mengangkatku. Sedangkan aku adalah seorang perempuan yang masih
muda. Mereka membangkitkan untaku dan berjalan. Lalu aku

menemukan kalungku sesudatr pasukan itu berangkat. Aku
mendatangi tempat{empat mereka dan tidak ada satupun penyeru dan

tidak pula yang menjawab. Aku menuju ke ternpatku semula dan
mengira jika mereka merasa kehilangan diriku niscaya akan kembali
kepadaku. Ketika aku sedang duduk di tempatku, maka aku
mengantuk dan tertidur. Adapun Shafwan bin Mu'aththal As-Sulami
kemudian Adz-Dzakwani berada di belakang pasukan. Dia datang di
saat keadaan masih gelap dan pada waktu shubuh dia berada di
tempatku. Dia melihat wama hitam manusia tertidur, maka dia datang

kepadaku dan mengenaliku saat melihatku, dan dia telah melihatku
sebelum turun ayat hijab. Aku terbangun karena ucapan istirja'ketika
dia mengenaliku. Aku pun menutupi wajahku dengan Jilbabku. Demi
Allah, tidaklah ia berbicara satu kalimat pun denganku dan aku tidak
mendengar darinya satu kalimat selain ucapan istirja'. Hingga dia
menderumkan hewan tunggangannya dan hewan itu berlutut pada

kedua kakinya dan aku menaikinya. Setelah itu, dia berangkat
menuntun hewan tungganganku hingga kami dapat menyusul pasukan

menjelang tengah hari disaat mereka singgah di suatu tempat. Maka
binasalah mereka yang binasa. Adapun yang mengambil bagian
terbesar dalam penyebaran berita dusta itu adalah Abdullah bin Ubay
Ibnu Salul. Kami datang ke Madinah, dan ketika sampai, aku sakit
selama safu bulan. Orang-orang pun disibukkan perkataan para

penyebar berita dusta, dan aku tidak merasakan sesuafu dari hal ifu,
tetapi yang mencemaskanku bagiku batrwa dalam sakitku aku tidak
mendapatkan dari Rasulullah SAW kelembutan yang biasa..aku
dapatkan dari beliau ketika aku sakit. Hanya saja beliau masuk
kepadaku memberi salam, lalu berkata, 'Bagaimana keadaanmu?'

Kemudian beliau pergl, maka itulatl yang mencemaskanku dan aku
tidak menyadari adanya keburukan, hingga aku keluar saat kondisiku
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agak membaik. Aku keluar dan bersamaku Ummu Misthah ke arah

Manashi' (tempat terbuka), dan ia adalah tempat buang hajat kami.

Kami hanya keluar pada malam hari hingga malam hari berikutnya.

Hal itu sebelum dibuat tempat buang hajat dekat rumah-rumah kami.
Urusan kami sama seperti orang Arab dahulu dalam hal buang hajat

ke tempat terbuka. Kami merasa terganggu dengan adanya tempat

buang hajat di dekat rumah-rumah kami. Aku berangkat bersama

Ummu Misthah -dia adalah anak perempuan Abu Ruhm bin Abdi
Manaf, ibunya adalah anak perempuan Sakhr bin Amir, bibi daripada

Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan anaknya adalah Misthah bin Utsatsah-
aku datang bersama Ummu Misthah ke arah rumahku, dan kami telah

menyelesaikan urusan kami. Ummu Misthah tersandung sehingga

berkata, 'Celaka Misthah'. Aku berkata kepadanya, 'sangat buruk apa

yang engkau katakan. Engkau mencaci seorang laki-laki yang turut
berperang dalam perang Badar?' Dia berkata, 'Wahai putriku, apakah

engkau belum mendengar apa yang dikatakannya?' Aisyah berkata;

Aku berkata, 'Apakah itu?' Dia pun mengabarkan kepadaku perkataan

para penyebar berita dusta, maka sakitku semakin bertambah. Ketika
aku kembali ke rumahku, Rasulullah SAW masuk kepadaku dan

memberi salam lalu berkata, 'Bagaimana keadaanmu?' Aku berkata,
'Apakah engkau mengizinkanku untuk datang kepada kedua orang

tuaku' -dia berkata, 'Saat itu aku ingin meyakinkan berita dari

keduanya'-" Aisyah berkata, "Rasulullah SAW mengizinkanku, maka

aku datang kepada kedua orang tuaku. Aku berkata kepada ibuku,
'Wahai ibu, apakah yang diperbincangkan orang-orang?' Dia berkata,

'Wahai putriku, permudahlah atasmu, demi Allah, sangat sedikit
seorang wanita yang cantik dan disenangi oleh seorang laki-laki, lalu
dia mencintainya, kemudian dia memiliki istri-istri lain, melainkan
mereka akan memperbanyak atasnya (mengganggunya)'." Aisyah

berkata, "Aku berkata, 'Maha Suci Allah, apakatr manusia telah

memperbincangkan hal ini?"' Aisyah berkata, "Aku pun menangis

pada malam itu hingga pagi hari. Air mataku tidak pernah kering dan
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aku tidak tidur hingga pagi hari. Aku menangis terus-menerus.

Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah binZaid
RA -ketika wahyu lamban turun- lalu beliau minta pandangan

keduanya tentang berpisah dengan istrinya." Aisyah berkata, "Adapun

Usamah bin Zaid mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW apa yang

dia ketahui tentang terbebasnya istri beliau SAW dari tuduhan itu, dan

apa yang dia ketahui bagi mereka dari dirinya berupa kasih sayang."

Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, istrimu! Aku tidak mengetahui

kecuali kebaikan'. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, 'Wahai

Rasulullah, Allah tidak mempersempit atasmu, perempuzlrl-perempuan

lainnya masih banyak, jika engkau bertanya kepada wanita budak itu

niscaya dia akan membenarkanmu'." Aisyah berkata, "Rasulullah

SAW memanggil Barirah, lalu bertanya, 'Wahai Barirah, apakah

engkau melihat sesuatu yang mencurigakanmu?' Bariratr berkata,

'Tidak! Demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak melihat

atasnya perkara yang aku mencelanya lebih daripada bahwa dia

seorang perempuan yang masih sangat muda, dia biasa tertidur ketika

membuat adonan keluarganya, maka datanglah ad-daajin lalu

memakannya. Rasulullah SAW berdiri dan meminta Abdullah bin

tlbay Ibnu Salul untuk meminta maaf pada hari itu. Rasulullah SAW

bersabda saat berada di atas mimbar, 'Wahai kaum muslimin,

siapakah yang memberiku maaf karena seorang laki-laki yang telah

sampai kepadaku gangguannya terhadap ahli baitku? Demi Allah aku

tidak mengetahui pada istriku kecuali kebaikan, dan mereka telah

menyebutkan seorang laki-laki yang aku tidak mengetahuinya kecuali

kebaikan. Dia tidak masuk kepada keluargaku kecuali bersamaku'.

Sa'ad bin Muadz Al Anshari berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

aku memberi maaf kepadamu karenanya. Sekiranya dia dari kaurn'Aus

niscaya aku akan memenggal leherny4 dan jika berasal dari saudara-

saudara kami di kalangan Yrhazraj, engkau dapat memerintahkan

kami, dan kami pun melakukan perintahmu'." Aisyah berkata, "Sa'ad

bin Ubadatr -dia adalah pemimpin Khazraj, sebelum itu ia seorang
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laki-laki shalih, tetapi dia dihinggapi sifat fanatisme golongan- berdiri

dan berkata kepada Sa'ad, 'Engkau berdusta, demi Allah, engkau

tidak akan membunuhnya dan tidak mampu untuk membunuhnya'.

Usaid bin Khudhair -putra paman Sa'ad bin Mu'adz- berdiri dan

berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, 'Engkau berdusta, demi Allah,
sungguh kami akan membunuhnya. Sesungguhnya engkau adalah

munafik dan mernbela orang-orang munafik'. Maka te{adilah
keributan di antara kedua kelompok; Aus dan Khazraj hingga hampir-
hampir mereka saling membunuh, sementara Rasulullah SAW berdiri

di atas mimbar. Rasulullah SAW terus menerus menenangkan mereka,

hingga mereka diam dan Rasulullah pun diam." Aisyatr berkata, "Aku
tinggal pada hariku itu dan air mataku tidak mengering serta tidak
tidur." Aisyah berkata, "Pagi harinya, kedua orang fuaku berada di

sisiku dan aku telah menangis dua malam satu hari. Aku tidak
dihinggapi rasa kantuk dan air mataku tidak kering. Keduanya

mengira bahwa tangisan akan menghancurkan hatiku." Aisyatr

berkata, "Ketika keduanya sedang duduk di sisiku dan aku menangis,

seorang wanita dari kalangan Anshar meminta izin kepadaku dan aku

mengizinkan untuknya. Dia pun duduk menangis bersamaku." Aisyah

berkata, "Ketika kami dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW
masuk kepada kami sambil memberi salam kemudian duduk, dan

beliau belum pernah duduk sebelumnya di sisiku sejak disebarkannya

berita dusta, dan bahkan telah berlalu satu bulan tanpa diturunkan

watryu kepada beliau tentang urusanku." Aisyah berkata, "Rasulullalr

SAW mengucapkan syahadat ketika duduk, kemudian berkat4 'Amma

ba'du, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaht tentang

dirimu begini dan begitu, jika engkau terbebas darinya niscaya Allah
alcan membebaskanmu, dan jilca engkau telah melahrkan dosa maka

mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah lcepada-Nya.

Sesungguhnya seorang hamba jika mengahti dosanya kemudian

bertaubat lrepada Allah, malca Allah akan menerima taubatnya'."
Aisyatr berkata, "Ketika Rasulullah SAW selesai mengatakannya air
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mataku pun berhenti hingga aku tidak merasakan safu tetes pun. Aku
berkata kepada bapakku, 'Jawablah Rasulullah atas apa yang dia

katakan'. Dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku

katakan kepada Rasulullah'. Aku berkata kepada ibuku, 'Jawablah

Rasulullah SAW atas apa yang dia katakan'. Dia pun menjawab, 'Aku
tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah SAW'."
Aisyah berkata, "Aku berkata -dan saat itu aku adalah seorang

perempuan yang masih muda, aku tidak banyak membaca Al Qur'an-
'Sesungguhnya aku, demi Allah, sungguh aku telah mengetahui

bahwa kamu telah mendengar berita ini hingga telah mengakar dalam

diri kamu dan kamu membenarkannya. Sekiranya aku mengatakan

kepada kamu bahwa aku terbebas darinya -dan Allah mengetahui

bahwa aku terbebas darinya- sungguh kalian tidak akan

membenarkanku tentang itu. Jika aku mengakui unfuk kamu tentang

suatu urusan -dan Allah mengetahui bahwa adalah aku terbebas

darinya- niscaya kalian akan membenarkanku. Demi Allah, aku tidak

mendapatkan perumpamimn untuk kalian kecuali perkataan Yusuf AS

ketika dia berkatq 'Makn kesabaran yang baik (itulah kesabaranku),

dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang

kamu ceritakan'. " Aisyah berkata, "Kemudian aku berbalik dan

berbaring di atas tempat tidurku." Aisyah berkata, "Aku mengetahui

bahwa aku terbebas dari tuduhan dan Allah akan memberikan

kebebasanku. Namun, demi Allah, aku tidak pernah menduga Allah
menurunkan wahyu yang dibaca tentang urusanku, sungguh urusanku

dalam diriku lebih rendah daripada harus diperbincangkan Allah

dalam suatu urusan yang dibaca, tetapi aku berharap Rasulullah SAW

melihat dalam mimpi, dimana Allah membebaskanku." Aisyah

berkata, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW berbalik dan tidak
seorang pun penghuni rumah itu keluar hingga diturunkan wahyu

kepada beliau. Beliau ditimpa burahaa yang biasa menimpanya,

hingga berjatuhan darinya keringat bagaikan butiran mutiara,

sementara beliau berada pada hari yang sangat dingin, karena beratnya
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firman yang diturunkan kepadanya. Dia berkata, "Ketika disingkap
dari Rasulullah, hilanglah hal itu darinya dan beliau tertawa, r:aka
perkataan pertama yang dia ucapkannya, 'Wahai Aisyah, ketahuilah
sungguh Allah telah membebaskanmz'. Ibuku berkata, 'Berdirilah
kepadanya'." Aisyah berkata, "Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak
akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji, kecuali Allah azza

wajalla, maka Allah menurunkan (ayat), 'Sesungguhnya orang-orang
yang menyebarkan berita dusta adalah sekolontpok dari kamu, jangan
kamu mengira...'sepuluh ayat semuanya. Ketika Allah menurunkan
tentang kebebasanku, Abu Bakar Ash-Shiddiq RA-yang biasa
memberikan nafkah kepada Misthah bin Utsatsah karena hubungan
kerabat dengannya dan kefakiralmya berkata, 'Demi Allah, aku tidak
akan memberikan nafkah kepada Misthah selamanya, setelah apa yang

dikatakannya terhadap Aisyah'. Maka Allah menurunkan,'Janganlcth
orang-orang ),ang memiliki keutamaan dan keluasan diantara karnu
bersurnpah untuk tidak memberikan (naJkah) kepada kaum kerabat,
orang-orang miskin, daru orang-orang yang berhijrah di jalan Allah,
hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tictakkah kamu
ingin Allah memberi ampunan kepada kamu, dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyal,ang'. Abu Bakar berkata, .Bahkan,

demi Allah, sungguh aku ingin Allah memberi ampunan kepadaku,.
Dia pun memberikan kembali nafkah yang biasa dia berikan dan
berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menarik nafkah itu darinya
selamanya'." Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bertanya kepada
zainab binti Jahsy tentang urusanku. Beliau berkata, 'wahai Zainab,
apa yang engkau ketahui dan atau engkau lihat?'Dia berkata, .Wahai

Rasulullah, aku memelihara pendengaran dan penglihatanku, aku
tidak pemah mengetahui kecuali kebaikan'." Aisyah berkata, ..Dialah

yang biasa bersaing di antara istri-istri Rasulullah, tetapi Allah
melindunginya dengan sifat wara'. Adapun saudara perempuannya,
yaitu Hamnah memeranginya, maka dia binasa bersama orang-orang
yang binasa diantara para penyebar berita dusta."
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Keterangan Hadits:

(Bab mengapa di waktu kamu mendengar berita dusta itu orang-

orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri
mereka sendiri -hingga firman-Nya- para pendusta). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Pada riwayat selainnya dikutip
dua ayat tanpa berurutan. Ayat pertama adalah firman-Nya dalam

surah An-Nuur [24] ayat t6, -tr+ 'lEabi 6 L:Si 6'iiti t::Ji* !l 'vrrl

'P -Ll Jl (Oon mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar

berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita

memperkatakan ini." -hingga firman-Nya- yyns besar), dan ayat

kedua adalah firman-Nya dalam ayat 13, jl- ,t:+3'6i:1X rfia 1!
i;ir-3r - 4:j (Mengapa mereka fyang menuduh itu] tidak

mendatangkan empat orang sal<si atas berita bohong itu? -hingga

firman-Nya- orang-orong yang dusta). Adapun An-Nasafi cukup

mengutip ayat yang terakhir.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan berita dusta secara

panjang lebar melalui Al-Laits, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhi,
dari empat orang gurunya. Imam Bukhari menukilnya juga secara

panjang lebar pada pembahasan tentang kesaksian melalui Fulaih bin

Sulaiman, pada pembahasan tentang peperangan dari Shalih bin

Kaisan, keduanya da.d Az-Zuhri. Kemudian Imam Bukhari menukil

hadits ini di beberapa tempat lain secara ringkas. Pertama, dia

mengutipnya pada pembahasan tentang jihad, kemudian pada

pembahasan tentang kesaksian, lalu pada pembahasan tentang tafsir,

pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar, dan pada pembahasan

tentang tauhid, dari jaiur Abduilah An-Numairi, dari Yunus, sgcara

ringkas.

Imam Bukhari mengutipnya .juga pada pembahasan tentang

tauhid, lalu menukil secara mu'allaq (tanpa sanad lengkap) pada

pembahasan tentang kesaksian dari Al-Laits. Selanjutnya, dia
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menyebutkan pada pembahasan tentang tafsir, sumpah dan naelzar,

serta berpegang teguh pada Al Qur'an dan Sunnah, dari Shalih bin
Kaisan secara ringkas. Lalu dia mengutip secara mu'allaq pada

pernbahasan tentang peperangan dari jalur An-Nu'man bin Rasyid dari

Az-Zuhri, dan dari Ma'mar dari Az-zthri penggalan yang lain"

lmam Muslim meriwayatkannya dari Abdullah bin Al Mubarak,

dari Yunus dan dari Abdurrazzaq, keduanya dat'' Az-Zuhri. Irnam

Muslim menyebutkannya sesuai redaksi riwayat Ma'mar. Lalu dia

mengutipnya dari Fulaih dan Shalih melalui sanad keduanya seraya

berkata, "Sama seperti di atas." Hanya saja dia menjelaskan perbedaan

pada kalimat,'ihtamalathu al hamiyyah ' (didorong sikap fanatisme)

ata;l 'ijtahalathu al hamiyvalt ' (diperbodoh oleh fanatisme), dan juga

lafazh 'muwaghirin', sebagaimana akan disebutkan. Lalu lmam
Muslim menyebutkan tambahan pada riwayat Shalih seperti akan

kami jelaskan.

An-Nasa'i menukil pada pembahasan tentang pergaulan dengan

dari jalur Shalih, dan pada pembahasan tentang tafsir dari jalur
Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, tetapi hanya setengah dari awal
hadits. Kemudian dia berkata.... dan disebutkan hadits selengkapnya.

Dia meriwayatkan juga dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dan

menyebutkan yang lainnya, keduanya dari Az-Zuhri dengan sanad-

nyu, ,;?i - f"j Jt- u;:#x" ^;t"i , *.o *, #ht & l, J?)bsj
*li gtr""Jt (Rasulullah SAly memanggit Ali dan (Jsamah untuk

bermusyawarah dengan keduanya -hingga kalimat- ad-daajin dan

datang memakannya). Dia juga menyebutkannya pada pembahasan

tentang qadha'.

Abu Daud meriwayatkan sebagian hadits itu dari Ibnu Wahab

dari Yunus pada pembahasan tentang Sunnah, yaitu perkataan Aisyah,

d,il- i'F),# h' 'W-biV ;ti on ,f e e.iii (dan sungguh

urusanku dalam dirilu adalah lebih rendah daripada
diperbincangkan Allah tentangku dengan wahyu yang dibaca).
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At-Tirmidzi meriwayatkan dari Yunus dan Ma'mar serta selain

keduanya, drt Az-Zuhi dengan jalur mu'allaq (tanpa sanad lengkap)

sesudah riwayat Hisyam bin Urwah dari bapaknya.

Inilah semua jalur hadits tersebut dalam pembahasan yang telah

disebutkan. Kemudian dinukil juga dari Az-Zuhri oleh selain mereka.

Abu Awanah meriwayatkan dalam Shahihnya dan Ath-Thabarani

dalam riwayat Yahya bin Sa'id A1 Anshari, lIbaidillah bin Umar Al
Umari, Ishaq bin Rasyid, Atha' Al Khurasani, Uqail, dan Ibnu Juraij.

Abu Awanah menukil juga dari Muhammad bin Ishaq, Bakr bin

Wa'il, Mu'awiyah bin Yahya, dan Humaid A1 A'raj. Dalam riwayat

Abu Daud terdapat sebagian riwayat Humaid ini.

Ath-Thabarani mengutip juga dari riwayat Iyadh bin Sa'ad, Ibnu

Abi Atiq, Shalih bin Abi Al Akhdhar, Aflah bin Abdullah bin Al
Mughirah, Ismail bin Rafi', dan Ya'qub bin Atha'. Ibnu Mardawaih

meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dan Abdurahman bin Ishaq.

Jumlah mereka 18 orang dan Az-Zuhri. Diantara mereka ada yang

mengutip secara lengkap dan ada yang meringkasnya. Mayoritas

mereka mengedepankan Urwah atas Sa'id, disusul dengan Alqamah,

dan diakhiri dengan I-ibaidillah. Namun, dalam riwayat Ma'mar,

Yunus (dari riwayat Ibnu Wahab darinya), Uqail, dan Ibnu Ishaq

dalam riwayat Muawiyah dan Ziad, Aflah, Ismail, Ya'qub, dan Sa'id

bin A1 Musayyab atas Urwah. Sementara Ibnu Wahab

rnengedepankan Alqamah atas Ubaidillah. Ibnu Ishaq mengedepankan

-dalam riwayatnya- Alqamah, lalu diiringi dengan Sa'id, dan

dilanjutkan dengan Urwah, serta ditutup dengan Ubaidillah.

Sementara Atha' Al Khurasani mengedepankan Ilbaidillah atas

Urwah dan menghapus yang lain. Demikian juga Shalih bin Abi Al
Akhdhar mengedepankan Ubaidillah tetapi diikuti dengan Abu

Salamah bin Abdurahman sebagai pengganti Sa'id, lalu yang ketiga

Alqamah, dan diakhiri dengan Urwah. Adapun Bakar hanya

menyebutkan Sa'id.
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i

9r-.t;ir'H utb gV"yi (Semuanya menceritakan kepad*ku

bagian dari hadits). Yakni sebagiannya. Ini adalah perkataan Az-

Zthi seperti dalam riwayat Fulaih, "Az-Zuhi berkata...." Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Az-Zthi berkata, "Semuanya

menceritakan kepadaku sebagian dari hadits ini dan aku telah

mengumpulkan semua yang mereka ceritakan kepadaku."

Ketika Ibnu Ishaq mengumpulkan kepada riwayat Zuhri (dari

empat orang itu), yakni riwayatnya dari Abdullah bin Abu Bakar dari

Amrah, dan dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubait dat
bapaknya, kedunya dari Aisyah, maka dia berkata, "Hadits mereka itu

telah digabungkan. Sebagian mereka menceritakan apa yang tidak

diceritakan oleh sahabatnya. Mereka semlla adalah tsiqah

(terpercaya), maka selnua menceritakan dari Aisyah apa 1'an,e dia

dengar." Lalu Ibnu Ishaq memaparkan hadits itu selengkapnya.

Iyadh berkata, "sebagian ulama mengkritik slkap Az-Zuhri yang

telah menggabungkan riwayat empat orang gurunya dalam satu teks.

Mereka berkata, 'seharusnya dia menuturkan setiap redaksi hadits

mereka itu secara terpisah-pisah'." Saya (Ibnu Hajar) telah meneliti

jalur-jalumya dan menemukan riwayat Urwah secara tersendiri,

demikian juga dengan riwayat Alqamah bin Waqqash, padahal redaksi

riwayat masing-masing terdapat perbedaan, sebagian mengurangi dan

sebagian menambahkan apa yang ada dalam riwayat Az-Zuhn dan

keempat gurunya itu.

Riwayat Urwah dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang

kesaksian dari Fuiaih bin Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya sesudah riwayat Fulaih, dari Az-Zuhi, dan hanya

mengatakan 'sama sepertinya', tanpa menukil teksnya. Sementara

antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat besar. Seakan-akan

Fulaih bersikap luwes dalam perkataannya, "Sepertinya". Lalu Imam

Bukhari mengutipnya secara mu'allaq, sebagaimana akan disebutkan
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dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya secara

lengkap.

Imam Muslim mengutip melalui sanad yang maushul dari

riwayat Abu Usamah tanpa mengutip redaksinya secara lengkap.

Ahmad dan Abu bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad

yang maushul dan Abu Usamah secara lengkap. Demikian juga

diriwayatkan At-Tirmidzi, Ath-Thabari, dan Al Isma'ili dari riwayat

Abu Usamah. Abu Awanah dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dari

Hammad bin Salamah, Abu Uwais, Abu Awanah, dan Ibnu

Mardawaih, dari Yunus bin Bukair. Ad-Daruquthni menyebutkan

dalam kitab Al Ghqra'ib dari riwayat Malik. Abu Awanah dari

riwayat Ali bin Mishar dan Sa'id bin Abi Hilal. Kemudian Imam

Bukhari menyebutkannya secara ringkas melalui sanad yang maushul

pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan

Sunnah, dari riwayat Yahya brn Zakana semuanya dari Hisyam bin

Urwah, baik secara panjang maupun secara ringkas.

Adapun riwayat Alqamah bin Waqqash dikutip dengan sanad

yang maushul oleh Ath-Thabari dan Ath-Thabrani dari jalur Yahya

bin Abdunahman bin Hatib darinya. Sedangkan riwayat Sa'id bin Al
Musayyab dan Abdullah tidak saya temukan kecuali dari riwayat Az-

zuhri dari keduanya.

Hadits ini diriwayatkan juga dari Aisyah oleh selain keempat

orang itu sebagaimana dinukil lmam Bukhari pada pembahasan

tentang kesaksian dari Amrah bin Abdurrahman, dari Aisyah tanpa

menyebutkan redaksinya. Abu Awanah menyebutkan di kitab

Shahihnya dan Ath-Thabarani dari jalur Abu Uwais, begitu juga Abu

Awanah dan Ath-Thabari dari Muhammad bin Ishaq, keduanya'dari

Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari Aisyah. Abu Awanah

meriwayatkannya dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah.

Imam Bukhari meriwayatkannya dari Al Qasim bin Muhammad bin

Abi Bakar dari Aisyah tanpa mengutip redaksinya sebagaimana dia
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sebutkan pada pembahasan tentang kesaksian. Demikian juga riwayat

Amrah sesudah riwayat Fulaih dan Az-Zlhri. Abu Awanah dan Ath-

Thabarani meriwayatkan dari jalur Al Aswad bin Yazid, Abbad bin

Abdullah bin Az-Zubair, dan Miqsam (mantan budak Ibnu Abbas),

ketiganya dari Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan juga dari sekelompok sahabat selain

Aisyah, di antara lrya; Abdullah bin Az-Zubair sebagaimana

disebutkan Imam Bukhari sesudah riwayat Fulaih pada pembahasan

tentang kesaksian tanpa mengutip redaksinya, Ummu Ruman yang

haditsnya telah dipaparkan pada kisah Yusuf serta pada pembahasan

tentang peperangan, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang dinukil Ath-

Thabarani dan Ibnu Mardawaih, Abu Hurairah sebagaimana dikutip

A7 Bazzar, dan Abu Yasar yang dikutip secara ringkas oleh Ibnu

Mardawaih. Semua yang meriwayatkan dari sahabat selain Aisyah

berjumlah enam orang, dan dikalangan tabi'in yang meriwayatkan

dari Aisyah berjumlah sepuluh orang.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits itu dari jalur Sa'id bin

Jubair dengan sanad yang lemah. Al Hakim menyebutkannya dalam

kitab Al lklil dari Muqatil bin Hayyan secara mursal.

\b-i;.'6:rb:" fg.* '1il,4 (Dan sebagian hadits mereka

membenarkan sebagian yang lain). Seakan-akan kalimat ini terbalik,

yang seharusnya adalah , tbli.$:rbi-'e ,rr; ) (Dan hadits sebagian

mereka membenarkan sebagian yang lain). Namun, mungkin juga

dipahami sebagaiman a zhahimya. Maksudnya, masing-masing bagian

hadits mereka menunjukkan kebenaran periwayat pada sisa haditsnya,

karena bagusnya penyajian dan baiknya hafalan.

,pJi',y U ,*i1'# oS'irb (Meskipun sebagian mereka lebih

*"nghopol berita itu dibanding yang lainnya). Ia adalah isyarat

bahwa sebagian mereka itu lebih baik dalam menyampaikan haditsnya

dibanding yang lain, ditinjau dari segi kelengkapan beritanya, bukan
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berarti sebagian mereka lebih akurat daripada yang lain secara mutlak.

Oleh karena itu dikatakan, 'lebih menghafal berita itu', yakni

sehubungan hadits yang disebutkan secara khusus. Dalam riwayat

Fulaih ditambahkan, "Dan lebih terperinci dalam mengisahkannya -

yakni dalam menceritakan kisah itu- dan aku telah mengumpulkan

dari setiap salah seorang dari mereka hadits yang diceritakannya dari

Aisyah -yakni kabar yang diceritakannya kepadaku- untuk disesuaikan

dengan perkataannya 'setiap mereka menceritakan kepadaku sebagian

dari hadits." Ringkasnya, keseluruhan hadits itu berasal dari kumpulan

riwayat mereka, bukan berarti keseluruhannya dinukil dari setiap salah

seorang mereka. Dalam riwayat Aflah disebutkan, "Sebagian mereka

lebih bagus redaksinya".

Adapun perkataannya pada bab di atas, "Inilah yang diceritakan

kepadaku oleh Urwah dari Aisyah", demikian tercantum dalam

riwayat Al-Laits dari Yunus. Adapun riwayat Ibnu Al Mubarak, Ibnu

Wahhab, dan Abdullah An-Numairi, maka tidak seorang pun di antara

mereka yang mengatakan seperti itu dari Yunus. Hanya saja mereka

mengatakan, "dari Aisyah." Maka riwayat Al-Lais berkonsekuensi

bahwa redaksi hadits adalah dari Urwah, dan kemungkinan juga yang

dimaksud adalah permulaannya. Hal ini diperkuat keterangan pada

pembahasan tentang hibah dan kesaksian dari jalur Yunus, dari Az-

Zuhi, dari Urwah saja, dari Aisyah. Adapaun bagian awal hadits,

adalah "mengundi ketika hendak melalukan safar". Demikian juga

disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari jalu Yunus, begitu pula

Yahya bin Yaman, dari Ma'mar, dat'r Az-Ztthri, yang dikutip Ibnu

Majah.

Kemungkinan pertama lebih tepat, karena apa yang disebutkan

bahwa para periwayat berselisih dalam mendahulukan guru-guru Az-

Zuhi. Sekiranya kemungkinan kedua menjadi keharusan, maka

mengedepankan yang lainnya atas Urwah tidak dapat diterima,

disamping itu akan memberi asumsi pula bahwa yang lainnya tidak

meriwayatkan dari Aisyah tentang kisah pengundian, padahal tidak

l
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demikian. An-Nasa'i telah meriwayatkan tentang pengundian secara

khusus dari jalur Muhammad, dari Ali bin Syafi', dari Az-Zthri, dari

llbaidillah bin Abdullah, dari Aisyah. Lalu akan disebutkan dari

riwayat Hisyam bin Urwah. Kemudian dalam redaksinya terdapat

perbedaan yang banyak terhadap redaksi yang ada di tempat ini dari

Az-Zuhri, dari Urwah. Hal ini termasuk perkara yang menguatkan

kemungkinan pertarrra.

,k Qt e"ilqt?tt u*]l;;bbi +, il' ,f3 #,\b *t'f eo
UG &} 4t,lttgrwah menceritakan kepadaku, dari Aisyah, bahwa

Aiyah M -istri Nabi SAW- berkata). Maksudnya, bukan berarti

Aisyah meriwayatkan dari dirinya sendiri, bahkan maksud

perkataannya, "Dari Aisyah", yakni dari hadits Aisyah tentang kisah

berita dusta. Kemudian dia memulai menuturkan dari Aisyah seraya

berkata, "Sesungguhnya Aisyah berkata...". Sementara dalam riwayat

Fulaih disebutkan, "Mereka mengklaim bahwa Aisyah berkata."

Penggunaan kata za'ama (mengklaim) bisa bermakna 'berkata'.

Namun, mungkin rahasia penggunaan kata ini adalah bahwa semua

guru Az-Zuhri tidak menegaskan hal itu kepadanya. Demikian yang

disinyalir Al Karmani.

cH ol3rjt q *) # iu' .,p n' 'lr, ;sG (Bnsanya Rasulullah

SAW jika hendak keluar). Ma'mar menambahkan, f.J-) (bepergian),

yakni keluar untuk bepergian jauh. Dalam riwayat Fulaih dan Shalih

bin Kaisan disebutkan, (;J,111$ OG ltriasanya apabila beliau

hendak bepergian).
."1, ",, ,2'

9.--*t11i'd.Lti (Beliau mengundi diantara istri-istrinya). Di sini

terdapat pensyariatan mengundi, dan bantahan bagi siapa yang

melarangnya. Adapun definisi dan hukum masalah ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian dalam bab

"Mengundi dalam Hal-hal yang Musykil."
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'#i 6iopa saja diantara mereka). Dalam riwayat Al Ashili dari

jalur Fulaih disebutkan dengan redaksi, ';fi)i, tanpa menyebutkan

huruf ra', tetapi yang pertama lebih tepat.

Gry lj* Q (Paaa suatu peperangon yang dilakukannya)' la

adalah perang bani Musthaliq. Hal ini ditegaskan Muhammad bin

Ishaq dalam riwayatnya. Demikian juga Aflah bin Abdullah yang

dikutip Ath-Thabarani. Sementara dalam riwayatnya dari Abu Uwais

disebutkan,iitf 'H dtbJjt oj.*"P eub et$ (Maka

keluarlah undian Aisyah dalam peperangan bani Musthaliq dari suku

Khuza'ah). AlBazzarmengutip dari hadits Abu Hurairah, e;liu,!1bii

Cy}Jt d:. rt? e a'-lt (Maka Aisyah memenangkan undian pada

perang bani Musthaliq). Dalam riwayat Bakr bin Wa'il yang dikutip

Abu Awanah terdapat indikasi bahwa penamaan perang pada hadits

Aisyah merupakan perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits

(mudraj).

,# Afr (Maka keluarlah undianku). Hal ini mengindikasikan

bahwa pada perang itu Aisyah berangkat sendirian. Namun, dalam

riwayat Al Waqidi dari jalur Abbas bin Abdullah dari Aisyah

disebutkan bahwa Ummu Salamah juga ikut pergi bersamanya dalam

peperangan itu. Demikian juga dalam hadits Ibnu Umar. Namun,

riwayat ini lemah karena Ummu Salamah tidak ikut dalam perang itu.

Riwayat Ibnu Ishaq dari riwayat Abbas sangat tegas. menyatakan

Aisyah sendirian menemani Rasulullah,'d-ii tf)e.fr q* ,t+ e'e
(Maka keluarlah undianku atas mereka, maka beliau pun keluar

membawala).

qu-,,r{r'jF 6:rjJ. (Setelah turun [ayat tentangJ hijab). Yakni

sesudah turun perintah untuk memakai hijab. Adapun yang dimaksud

adalah hijab wanita dari pandangan laki-laki, yang sebelumnya tidak

dilarang. Hal ini dikatakan Aisyatr sebagai alasan keberadaanya

3TO _ FATHT'L BAARI



tcrtutup di dalam tandu sehingga tandu diangkat saat dia tidak ada di
dalamnya, dan mcreka rncngira dia berada di dalarnnya, berbeda

dcngan sebclum ada ketctapan tenlang hijab, barangkali kaum lvanita
saat rtu naik di atas pultggung hewan tunggangan tanpa tandu, atau

mercka menaiki tandu tanpa tutup, maka tentu saja tidak akan terjadi
pcristiwa seperti ini, bahkan yang melayaninya atau yang lairrnya

nrengetahui apakah dia sudah naik atau belunt.

1,S';'rt qt'#d '[.ii 
ua f,lfu dihttttu tlulrtnt tcuult*u tlttn

ditentputkurt di dulurnnro). Dalant riw,ayat Ibnu Ishaq disebutkan,

.+ -P L'.;^b-| ar-ar .9:"U i;*lU J o*:-o J :--rq +*t.b';,;' c-.C

f,t lMuku upubilu merekct nrcn.r'iupkutt utttoku, uku ptttr dtuluk dttlunr

tundukt, kennrliun nrcreku nrenguntbil bugiutt bat,uh tuntlu tlun
nteletukkutnvu cli utos puttggung untu). Tandu disini adalah tenrpat
bau'aan yang memiliki kubah dan ditutupi dengan kain arau 1,ang
sepertinya. Ia diletakkan di atas punggung unta, lalu dinaiki kaunr
wanita, karena lebih menutup diri mereka. Dalam rirvayat Abu urvais
disebutkan dengan kata mihc{fcti (tandu).

L'F til s;, \i',*3 (Kanti pun berialan hinggu seteluh beriuu

selesoi). Demikian disebutkan kisah itu secara ringkas, karena intinya
untuk n'renjelaskan tentang berita dusta. Hanya saja dia menyebutkan
apa yang disebutkannya sebagai pendahuluan untuk memasuki apa
yang ingin dikisahkannya. Mungkin juga Aisyah menyebutkan
semuanya lalu diringkas oleh para periwayat karena alasan tadi.
Kemungkinan ini dikuatkan dengan riwayat lain dari Aisyah tentang
kisah perang bani Musthaliq. Namun, kemungkinan pertama didukung
riwayat Al Waqidi dari Abbad, g. ,Liri rfi!)l U * g.b o'lri [ ,t,jJ
(Ahr berkata kepada Aisvah, "wohai ibuku, ceritakan kepacla kanti
tentung kisah berita dusta." Dia berkata, "Baiklah!'), Lalu dalam
riwayat ini disebutkan, rjli.l l riJ:f, #'r;ii,r fui q';l (Kctnti

II
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keluar lalu Allah memberikan kepadanya harta benda mereka dan

diri-diri mereka, kemudian kami pun kembali).

'P 
1 $ e mb al i) . Y alicri kembali dari peperangannya'

'*ti *Nt b 6'i1 (Dan rombongan kami mendekati Madinah).

Yakni kisahnya terjadi saat mereka kembali dari perang dan hampir

masuk kota Madinah.

oii (Mengumumkan). Yakni memberitahukan tentang

keberangkatan. Dalam riwayat Ibnu Al Ishaq disebutkan, beliau

singgah di suatu tempat dan bermalam, lalu pada sebagian malam

diumumkan akan berangkat.

;ttr ,t|)+ qb 
"#"t 

(Aku berjalan hingga aku melewati

pasukan). Yakni untuk menunaikan hajatnya sendirian.

*F i*i ;5i lXettka aku menyelesaikan urusanku). Yakni

urusan yang aku pergi karenanya. Dalam hadits Ibnu Umar tercantum

keterangan yang menyelisihi apa yang ada dalam kitab Shahih.

Dikatakan, sebab keberangkatannya untuk menunaikan hajatnya

adaiah karena pelana ummu salamah tampak miring, maka mereka

merendahkan unta untuk memperbaiki pelananya. Maka Aisyah

berkata, "Hingga mereka menyelesaikan pelananya."

"t-b &alung). Kata al 'iqd artinya sesuatu yang biasa

digantungkan di leher untuk perhiasan.

L'"'c @ari iaz). Yaitu butiran-butiran yang dibuat kalung dan

cukup dikenal. Pada bagian hitamnya terdapat warna putih. Ibnu Al

Qaththa' berkata, "Ia adalah bentuk tunggal dan tidak ada bentuk

jamaknya." Ibnu Sayyidih berkata, "Bahkan ia adalah jamak dari kata

jaz'ah serupa dengan urat." Adapaun al jiz' artinya tepi lembah.

Menurut nukilan Kura' bahwa tepi lembah adalah i2'. Sedangkan

yang satunya bisa dibaca jiz' dan iaz'. lbnu At-Tin mengemukakan
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pendapat yang ganjil, dia menukil kata Juz'. At-Tifasyi berkatii. "la
ditemukan di tambang-tambang yang sudah lama, diantaranya apa

yang didatangkan dari negeri Cina." Dia juga berkata, "Tidak ada di

antara jenis bebatuan yang lebih keras darinya." Keelokannya senrakin

bertambah jika dimasak dengan minyak. Namun, mereka tidak merasa

optimis memakainya. Bahkan mereka beranggapan balrwa

barangsiapa yang memakainya niscaya akan sering risau dan akan

melihat mimpi-niimpi yang buruk. Apabila digantungkan pada anak

kecil, maka air liurnya akan banyak keluar. Diantara manfaatnya

adalah apabila diusapkan pada rambut perempuan yang hendak

nr elahirkan ni scaya akan mem udahkan proses kel ah i rannya.

,r*i 7"f Uuz' azltfctur). Demikran tercantum dalam rirvavat ini,

yakni dengan kata azhfaar. Begitu pula dalam riwayat Fulaih. Nantun,

dalanr riwayat Al Kasymihani dari jalurnya disebutkan zhctfour.

Serupa dengannya dalam riwayat Ma'mar dan Shalih. Ibnu Baththal

berkata, "Riwayat yang benar adalah dengan kata azltfuar. Namun,
para pakar bahasa tidak mengenalnya, kecuali dengan kata zhctfaur."

Ibnu Qutaibah berkata, "jcrz'u zhifaari". Sementara AI Qurthubi
berkata, "Dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan 'uzltfaari',
tetapi ini keliru." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Akan tetapi ia
tercantum dalam kebanyakan riwayat murid-murid Az-Zuhri. Hingga
pada rirvayat Shalih bin Abi Al Akhdhar yang dikutip Ath-Thabarani
disebutkan 'ijaz' al azhaafiir".

Zhcfaari adalah kota di Yaman. Sebagian lagi mengatakan ia

adalah gunung. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah nama

kota yang berada di penghujung Yaman berhadapan dengan India.
Dalam peribahasa dikatakan, 'man dakhala zhaafaari hanmrura'
(barangsiapa masuk Zhafaai niscaya akan berbicara bahasa Himyar).
Dikatakan demikian karena penduduk negeri itu adalah suku Himyar.
Jika riwayat yang menggunakan kata "jaz' azfaar" terbukti akurat,
maka mungkin kalung Aisyah terbuat dari zhafar, salah satu jenis a/
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qisth, yaitu wangi-wangian yang digunakan untuk pedupaan.

Barangkali ia dibuat seperti butiran-butiran kalung lalu disebut"iaz"'
karena diserupakan dengannya. Kemudian diuntai menjadi kalung

karena keelokan warnanya, atau karena keharuman aromanya.

Menurut Ibnu ArTin, nilai kalung itu adalah 12 dirham. Hal ini

menguatkan bahwa ia bukan "jaz' zhafaari", karena jika demikian

niscaya harganya akan lebih mahal daripada itu. Dalam riwayat Al
Waqidi disebutkan, "Di leherku terdapat kalung dat'. iaz' zhafaari,

dimana ibuku menghadapkanku pada Rasulullah SAW sambil

mem akai kalung tersebut."

;L: ',*i tJi lXettka aku menyelesaikan urusanku).Yakni

setelah aku selesai buang hajat.

P: Jtt:Jli 1,1t " datang kepacla hewan tungganganku). YaY'ni

aku kembali ke tempat dimana aku diturunkan.

,J ij, $r-it (Ternyata kalung milikku). Dalam riwayat FulaihP:

disebutkan, ,5b $$ q1b'e!i (Aku meraba dadaku dan ternyata

kalungku).

'elA iii g"tol, terputus), Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,

srii : LJ\ \P b ,f, iii grtal, terlepas dari leherku dan aku tidak

tahu).

.t*i, t.:J;iti (Aku mencari kalungku). Dalam riwayat Fulaih

disebutkan ,'o:j$t \#)'*itilcjij (Aku kembali dan mencari dan

akhirnya pencarian itu menahanlal. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan,{ll:ii l51' pr33ir J eU. ,* qii 
"*{j 

(Atat keiinbalt

ke tempat semula dimana aku pergi kepadanya). Dalam riwayat Al
waqidi, €;:F etfi € €f.,:k I ,:p,1 I tyi'oi ,rv|*i
(Aku mengira sekiranya aku tinggal satu bulan, niscaya mereka tidak

akan membangkitkan untaku hingga aht berada di dalam tanduht).
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kr:' Sail lOotonglah kelompok). Kata ar-rahth menunjuklian

jumlah tiga sampai sepuluh. Hal ini telah disinggung pada awal kitab

ini tentang hadits Abu Sufyan yang panjang. Saya tidak mengetahui

seorang pun di antara mereka. Hanya saja dalam riwayat Al Waqidi

dikatakan bahwa salah seorang mereka adalah Abu Muwaihibah

(mantan budak Rasulullah SAW). Dia adalah Abu Muwaihibah yang

meriwayatkan darinya satu hadits oleh Abdullah bin Amr tentang sakit

Rasulullah SAW dan wafatnya. Hadits yang dimaksud dikutip Imam

Ahmad dan seiainnya. Menurut Al Biladzari, Abu Muwaihibah ikut

dalam perang A1 Marisi'. Dia mengurusi unta milik Aisyah RA. Dia

berasal dari bani Muzainah, dan sepertinya aslinya adalah Abu

Mauhubah kemudian diubah menjadi bentuk tashghir (Abu

Muwaihibah).

t*';" (Menyiapkan hewan tunggangan). Dikatakan, "rahaltu aI

ba'ira", artinya aku mengencangkan pelananya. Dalam riwayat Abu

Dzar di tempat ini disebutkan yurahhiluun (dengan tasydid pada huruf
h a'), demikian j uga p ada kata far ah h a luu.

f. (Unnrkku). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan sr-{ (karena

aku). An-Nawawi menyebutkan dari mayoritas naskah Shahih Muslim

dengan kalimat C,t*'j (Mereka menyiapkan hewan tunggangan

untulcku). Dia berkata, "lnilah yang lebih bagus." Namun, ulama

selainnya berpendapat bahwa dengan kata g. (karena aku) adalah lebih

bagus, karena yang dimaksud adalah meletakkannya sedangkan dia

(Aisyah) berada di dalam tandu/sekedup. Maka tandu/sekedup

diserupakan dengan pelana yang diletakkan di atas unta.

;F/j (Mereka pun menyiapknnnya). Maksudnya, mereka

meletakkanya. Di sini menggunakan bentuk majaz, karena yang

diletakkan di atas punggung unta adalah pelana, lalu di atas pelana

tersebut diletakkan tandu.
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tJe alri st it--jl, tti i lXou* wanita saat itu ringan). Aisyah

mengatakan bahwa kalimat ini sebagai penafsiran kalimat, "Dan

mereka mengira aku berada di dalamnya."

i- ,"itr "ew"'f (Mereka tidak gemuk). Dalam riwayat Fulaih

disebutkan, iiitr |#J""fi"#" | (Meretea belum diberati dan belum

diliputi oleh daging). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Ini bukan

pengulangan, karena setiap yang gemuk adalah berat dan tidak

sebaliknya. Sebab orang yang kurus terkadang perutnya dipenuhi

makanan sehingga badannya pun menjadi berat. Aisyah

mengisyaratkan bahwa kedua makna ini tidak ada pada kaum wanita

pada masa itu." Al Khaththabi berkata, "Makna perkatannya "belum

diliputi", yakni tidak banyak hingga menumpuk sebagiannya di atas

sebagian yang lain." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, "Oil:{-}J

(Mereka belum kelebihan daging). Menurut keterangan Al Jauzi, Ibnu

Al Khasysyab membacanya 'yuhbilhunna'. Al Qurthubi mengutip

dengan kata yahbulhunna. Dia berkata, "Karena bentuk kata masa

lampaunya adalah habala." Imam An-Nawawi berkata, "Bacaannya

yang masyhur adalah 'yuhabbala'. Jika dibaca yuhbilu maka kata

dasarnya berbentuk kata kerja ruba'iy' (terdiri dari empat huru|.

Dikatakan, 'habalahu al-lahm', artinya dia diberati daging. 'Ashbaha

fulaan muhbilan', artinya jadilah si fulan banyak dagingnya, atau

mukanya tampak mengembang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ibnu Juraij

disebutkan, pjlr 'fu"i (Mereka belum diberati daging). Menurut Al

Qurthubi bahwa kalimat serupa tercantum juga dalam riwayat Ibnu Al
Hadzdza' yang dikutip Imam Muslim. Ibnu Al Jauzi mensinyalir juga

hal ini dan berkata, "Al Muhbil adalah yang banyak dagingnya dan

lamban gerakannya, karena gemuk. 'fulaan muhbil' artinya tampak

membengkak seakan-akan ada bisulnya."
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;)S'J"t-711 ltlanya saja mereka makan). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini

disebutkan,,)S'O dl$esungguhnya dia makan).

ualilt $ang sedikit). Al Qurthubi berkata, "seakan yang

dimaksud adalah sesuatu yang sedikit dan bisa menegakkan tulang

belakang." Sementara A1 Khalil berkata, "Al Ulqah adalah sesuatu

yang ada sedikit makanan hingga waktu makan siang." Pernyataan ini
dikutip Ibnu Baththal seraya berkata, "Asalnya adalah pohon yang ada

di musim dingin dan cukup untuk makan unta hingga masuk musim

semi."

gt' r + i'pr'f::;i--J-'Jj, (Orang-orang tersebut tidak

mengingkari ringannya tandu). Dalam riwayat Fulaih dan Ma'rnar

disebutkan, 9S'3ir'rp. (beratnya tandu). Namun, yang pertama lebih

kuat, karena maksud Aisyah adalah menguatkan sikap mereka yang

membawa tandunya sementara dia berada di dalamnya. Dia berkata,

"Seakan-akan karena badannya yang cukup ringan, maka orang-orang

yang membawa tandunya tidak dapat membedakan antara dia berada

di dalam tandu atau tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, dia

rnenyebutkan setelahnya, 'dan aku adalah perempuan yang mttsih

muda belia' , yakni disamping dia memilki badan yang langsing, juga

usianya yang masih muda. Kondisi inilah yang menyebabkan

badannya sangat ringan."

Namun, saya telah menjelaskan riwayat lainnya, bahwa yang

dimaksud adalah mereka tidak mengingkari berat yang biasa mereka

rasakan, karena berat tandu itu pada dasamya hanya disebabkan oleh

perlengkapannya, yaitu kayu dan tali serta penutup maupu(t selain itu.

Adapun badan Aisyah yang ringan seakan-akan tidak menambah berat

tandu tersebut. Ringkasnya, berat dan ringan termasuk hal yang

relative.
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Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa mereka yang

menyiapkan hewan tunggangan Aisyah sangat menjaga etika dan

sopan santun terhadapnya. Mereka tidak mau memeriksa apa yang ada

di dalam tandu. Mereka mengira dia ada di dalamnya padahal dia

tidak berada di dalamnya. Seakan-akan mereka mengira mungkin

Aisyah sedang tidur.
"'j-Jt L-y 4:A'Ck'i 6t " 

adalah perempuan yang masih muda

belia'). Apa yang dikatakannya adalah benar, sebab Aisyah mulai

berkumpul bersama Nabi sesudah hijrah pada bulan Syawal dalam

usia 9 tahun. Maksimal yang dikatakan adalah pada perang Al Marisi'
-seperti akan disebutkan- adalah yang dikatkan Ibnu Ishaq, yaitu pada

bulan Sya'ban tahun ke-6 H. Dengan demikian, Aisyah belum cukup

15 tahun. Sekiranya perang Al Marisi' berlangsung sebelum itu, maka

usianya lebih muda lagi.

Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang kesimpulan kisah

dalam riwayat tersebut. Kemungkinan juga riwayat tersebut

mengisyaratkan penjelasan tentang permintaan maaf Aisyah yang

berusaha terus mencari kalung dan sendirian memeriksa tempat

tersebut tanpa memberitahukan keluarganya. Semua itu dikarenakan

usianya yang masih sangat muda dan minimnya pengalaman

terhadap berbagai urusan. Berbeda jika dia sudah dewasa, maka akan

mengerti akibatnya. Buktinya, ketika mengalami hal serupa di

kemudian hari, dia langsung memberitahu Nabi SAW, maka Nabi

rnenahan manusia di tempat yang tidak ada air hingga kalung

ditemukan dan turunlah ayat tentang tayamum. Tampaklah perbedaan

keadaan mereka yang telah berpengalaman dengan mereka yang

belum. Adapun peristiwa kedua ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang tayammum.
.at,

J-:;..Jt tj-:;) (Mereka membangHtkan Unta). Yakni mereka

membuat unta itu berdiri.

37't - FATHI'L BAARI



',*ilt'.*,; =",t u:ri. (setelah pasukan berangkat). yakni pergi

mel anj utkan p erj alanan.

"9qi I j gt3 W.,,.JJ, d:r'&i 1,1t" datang ke tempat-tempat

mereka, tetapi tidak ada yang memanggil dan tidak pula yang
menjawab). Dalam riwayat Fulaih disebutkan,bi W',A (naot oao

seorong pun). Apabila dikatakan, "Mengapa Aisyah tidak mengajak
seseorang untuk menemaninya, karena hal itu lebih menjaga
keamanannya, dan juga ketika dia terlambat karena mencari kalung,
dia dapat mengutus orang yang menemaninya agar mereka dapat

menunggunya di saat rnereka hendak berangkat?" Jawabannya, ini
termasuk bagian yang dapat dipahami dari perkatannya, "masih muda

usia", karena dia belum memiliki pengalaman dalam hal seperti itu.
Adapun sesudah itu, jika dia keluar untuk kebutuhannya niscaya
meminta seseorang untuk menemaninya, seperti akan disebutkan
dalam kisahnya bersama Ummu Misthah.

Kalimat, d* tJiB, artinya aku mendatangi tempatku. Dalam

riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan'di6. Ad-Dawudi berkata,

"Diantara penggunaannya adalah firman Allah dalam surah Al
Maa'idah [5] ayat 2, it:r-r,Li-j' ',yt ll (Dan jangan mengganggu

orang-orang yang mengunjungi baitul haram). Ibnu At-Tin berkata,
"lni, jika tidak dibei tasydid." Adapun dalam riwayat Shalih bin
Kaisan disebutkan dengan lafazh,'fatayammamtu' .

$*:rti3 # ,::St (Aku mengira jika mereka merasa kehilangan

diriku). Dalam riwayat Fulaih disebutkan, ,*:fu. Mungkin saja

huruf nun tersebut dihapus untuk mempermudah, atau ia dibaca
taysdid (double).

Ulory" (Lalu mereka akan kembali kepadalru). Dalam riwayat

Ma'mar disebutkan r3:*p. Seakan-akan hal ini didasarkan pada
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bahasa mereka yang boleh menghapus huruf 'nun' pada semua pola

kata secara mutlak. Iyadh berkata, "Kata 'dzann' (menduga) di tempat

ini bermakna mengetahui." Namun, pemyatan ini ditanggapi karena

bisa saja ia bermakna 'menduga' seperti arti dasarnya' karena mereka

terusberjalanhinggawaktuZhuhurdantidakSeorangpundiantara
merekayangkembaliketempatdimanaAisyahberada'dantidak
dinukil bahwa ada seseorang bertemu dengan Aisyah di jalan. Hanya

saja mungkin juga dipahami bahwa mereka terus berjalan hingga

mendekati waktu zhuhur, sampai mereka singgah dan menyibukkan

diri menurunkan barang bawaan serta mengistirahatkan hewan-hewan

tunggangan, dan mereka terus mengira bahwa Aisyah berada di dalam

tandunya'SekiranyamerekamengetahuisebelumnyabahwaAisyah
tidakada,tentumerekaakankembalisebagaimanay^ngdiduga
Aisyah.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan , tfo'i G.,Gt i of i';'1
,cl ulr" mengetahui sekiranya mereka kehilangan diriht, rtiscaya

mereka akan kembali kepaclaku).Hal ini sangat jelas bahwa dia tidak

mengikuti mereka. Namun, dalam hadits Ibnu Umar terdapat

pernyataan yang menyelisihi hal itu, karena di dalamnya disebutkan'

"i* n',3 ;iit' -?. -P tiii i:L( r #s |>)'i 1111v pvlr

datang dan mengikuti merekq hingga alat kelelahan, lalu alu berdiri

disebagian.ialan,danlewatlahshafwan).Redaksiinitidakbenar,
karena menyelisihi apa yang terdapat dalam kitab Shahih yang

rnenyatakan bahwa Aisyah tetap tinggal di tempatnya hingga pagi

irari. seakan-akan terjadi kebimbangan antara mengikuti mereka

iengan resiko gangguan keamanan atau menempuh jalur yang

herbeda, terutama saat itu adalah malam hari, atau tetap tinggal di

ternpatnya dengan harapan jika mereka kehilangan dirinya mereka pun

i<ernbali ke tempat dimana mereka berpisah'

DemikianlahsepatutnyaSeorangyangkehilangansesuatu
hendaklah berpikir ke belakang sampai batas yang diyakini

I
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keberadaannya, lalu memulai mencari dari ternpat itu. Adapun yang

dia maksudkan dengan perkataannya, "merasa kehilangan dirinya",
yaitu orang yang memiliki hubungan dengannya, seperti suaminya

atau bapaknya, karena kebiasaan Nabi SAW be{alan dekat unta

Aisyah dan bercerita bersamanya, hanya saja kebiasaan ini tidak

terjadi pada malam tersebut, dan tidak juga terjadi apa yang diduga

Aisyah, yaitu kembalinya mereka kepadanya. Lalu Allah menuntun

kepadanya siapa yang membawanya tanpa upaya dan kekuatan

darinya.

+ t * S* eqE 6i t::i (Ketika aku sedang duduk di

tempat tinggalku aku sangat ngantuk dan tertiduy'. Kemungkinan

penyebabnya adalah kegalauan yang terjadi padanya saat itu.

Sementara akibat perasaan galau dan cemas -yaitu terjadinya sesuatu

yang tidak disukai- adalah rasa kantuk. Berbeda dengan risau -yaitu

memperkirakan apa yang akan terjadi- sesungguhnya hal ini
mengakibatkan tidak bisa tidur. Atau mungkin penyebabnya adalah

cuaca dingin di padang pasir menjelang fajar ditambah usianya yang

masih sangat muda. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 'r>-.;,I);s

r1t3; oa">:;Aat i grgr(Aku menyelimuti diriku dengan jilbabku

kemudian aku berbaring di tempatku). Atau mungkin Allah
melimpahkan kelembutan dengan menjadikannya tertidur agar dapat

beristrahat di padang pasir yang luas pada malam hari.

'qtrt.ttt'j]o"jJ;l/i.iijr i.Ltb oii 4aapun Shafwan bin At

Mu'aththal As-Sulami kemudian Adz-Dzakwani). Dia dinisbatkan

kepada Dzakwan bin Tsa'labah bin Buhtsah bin Sulaim. Dzakwan

adalah marga bani Sulaim. Dia seorang sahabat terkemuka, dan

menurut catatan Al Waqidi, peristiwa pertama yang diikutinya adalah

perang Khandak. Sementara menurut Ibnu Al Kalbi bahwa perang

yang pertama dia ikuti adalah perang Al Marisi'. Di sela-sela

penjelasan hadits ini akan dipaparkan keterangan yang menunjukkan

batrwa dia masuk Islam lebih awal. Lalu akan disebutkan juga sesudah
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lima bab perkataan Aisyah bahwa dia terbunuh sebagai syahid di jalan

Allah. Maksudnya, dia terbunuh sesudah itu, bukan berarti pada hari-

hari berlangsungnya peristiwa tersebut. Menurut Ibnu Ishaq dia

menemui syahid dalam perang Armenia pada masa khilafah umar

tahun ke-19 H. Dikatakan bahkan dia hidup hingga tahun 54 H dan

mati syahid di negeri Romawi pada masa khilafah Mu'awiyah.

;it ,)j'J',y (Dari belakang pasukan)' Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan , ;r,31 A:'s ,f 't"7'ti (Dia tertidur di belakang pasukan) '

Kata'arrasa ' bermakna singgah. Abu Zaid berkata, "At-Ta'riis beratti

singgah dalam perjalanan pada waktu kapan pun." Ulama selainnya

berkata, "Asalnya adalah singgah di akhir malam dalam perjalanan

untuk istrahat."

Dalam hadits Ibnu Umar terdapat penjelasan penyebab

keterlambatan Shafwan, i6 ,6r 
'F: tslo(i uilt tb W- o1'opr'Si

,*; ir-:i;;'i'hL'#'#t'j e (Dia meminta Nabi SAW untuk

menjadikannya di belakang pasukan, maka apabila orang-orang telah

berangkat clia berdiri shalat kemudian tnengikttti mereka, apabila ada

),ang kehilangan sesuatu maka dia pun rnembawakannya). Dalam

Haciits Abu Hurairah disebutkan, i-uoJr 
'":,4 /6t f '.i:fi"Lt4l o€

5')til,0 itj| (Adapun Shafwan sengaja beracla di belakang orang'

ara'ttg [ronfionganJ. Lalu dia mertdapatkan gelas, bejana, .clan

entber). Dalam mursal Muqatil bin Hayyan disebutkan , y.'?fi5 ';r'i
- . i . t lt.iy',;*i ,i lJ"# (Dia membawanya dan mendatangkannya lalu

*zengumumkan di antara sahabat-sahabatnya). Demikian dalam

mursal Sa'id bin Jubair sama sepertinya'

;.f ry'#V 4ir6 (Lalu dia datang di saat keadaan masih

gelap dan subuh harinya dia berada di tempatku). Dalam riwayat

kami disebutkan iddalaja. Dikatakan, jika dibaca adlaja artinya

berjalan di awal malam, sedangkan iddalaia artinya berjalan di akhir
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malam. Atas dasar ini, maka yang ada di tempat ini adalah iddalaja,

karena ia adalah akhir malam. Seakan-akan dia sengaja tinggal di

tempatnya hingga dekat waktu subuh. Lalu dia menunggang

kendaraannya agar terlihat apa yang te{atuh. Dimana hal itu bisa saja

tidak terlihat olehnya di malam hari. Kemungkinan juga sebab

keterlambatannya ini adalah karena rasa kantuk.

Dalam Sunan Abi Daud, Al Bazzar,Ibnu Sa'ad, Shahih lbnu
Hiban, dan Al Hakim dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Sa'id disebutkan, *r .i,' .l- i' Ji12,)I,crrV SLi,:ir u. oriA ai;t'oi

,-i*{'t': i* ri1 qfii"1 ijb til e.H- ,*:: i:l lt S'b 6- ,Ut$'ttf,)
t\t j.ja;-ql61 ,Jw'Jlj-6*Lrr;t;,j6.u.:*rr * e .;Ar$a
) I"o |y, s6'c.:"b ti1 €,fu-q'j 61t ,W W ni Gjr"p qti'4b
'bt;:;yt l4i a'J-i:s ;* Sai u6|:3lr * ,*&f i ,4'; *f', ,:pt

,.
i,.L1:lt!J&J o-!| @tri Shafwan bin Al Mu'aththal datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

suamiku memulaililru jika aku shalat, dan menyuruhku berbuka puasa

jika aku berpuasa, dan ia tidak mengerjakan shalat fojm hingga

matahari terbit". Rasulullah SAW menanyakon hal itu kepada

Shafwan yang berada di sisinya. Dia pun berkata, "Adapun

perkataannya, 'dia memukuliku jika aku shalat', maka sesungguhnya

dia membaca dua surah yang aku telah larang membacanya.

Mengenai perkataannya, 'menlruruhlcu berbuka jika aku berpuasa',

karena aku seorang laki-laki yang masih muda tidak dapat bersabar.

Sedangkan perkataannya, 'aku tidak shalat hingga matahari terbit',
maka alru adalah ahli bait yang telah dikenal pada kami hal itu, kami

tidak bangun hingga matahari terbit".).

Al Bazzar berkata, "Hadits ini munkar, barangkali Al A'masy
mengambilnya dari orang yang tidak tsiqah (terpercaya) lalu ia
melakukan tadlis, maka secara zhahir sanad-nya shahih, padahal

hadits ini tidak memiliki dasar menurutku." Namun, cacat yang dia
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kemukakan itu tidak mengurangi akurasi hadits, karcna lbnu Sa'ad

mcnegaskan dalam riwayatnya telah mendengar langsung antara

A'masy dan Abu Shalih, sementara para periwayatnya adalah

periwayat dalam kllab Shuhil2. Ketika Abu Daud meriwayatkannya,

maka dia berkata sesudahnya, "Diriwayat kan juga oleh Hamniad bin

Salamah, dari Humaid, dari Tsabit, dari Abu Al Mutawakkil, dari

Nabi SAW." Riwayat pendukung ini tergolong baik dan menunjukkan

bahwa hadits tersebut memiliki sumber. Sungguh lalai rnereka yang

menjadikan jalur kedua ini sebagai illut (cacat) bagi jalur yang

pertama. Adapun pengingkaran Al Bazzar terhadap apa yang

tercantum dalam matun-nya, maka maksudnya ia menyelisihi hadits

yang akan disebutkan dari riwayat Abu Usamah, dari Hisyam bin

Urwah, dari bapaknl'a, dari Aisyah, tentang kisah berita dusta, dia

berkata, "sampailah urusan itu kepada laki-laki tersebut maka dia

berkata, 'Maha Suci Allah, demi Allah, aku tidak pemah menyingkap

konctf perempuan sama sekali'." Yakni tidak pernah melakukan

hubungan intim den_san seorang perempuan. Al Kanaf adalah pakaian

yang menutupi badan. Dari sini diambil perkatan mereka, 'antu fii
kanafillah I yakni engkau dalam perlindungan Allah.

Untuk menggabungkan riwayat ini dengan hadits Abu Sa'id

menurut Al Qurthubi, bahwa maksud perkataannya, "Aku tidak

pemah menyingkap kanc{ seorang perempuan sama sekali", yakni

melalui perzinaan. Saya katakan, pernyataan ini perlu ditinjau

kembali, karena dalam riwayat Sa'id bin Abi Hilal, dari Hisyam bin

Urwah, tentang kisah berita dusta disebutkan, 
',Y 

6 *1# .s+l' 
'& j'bl.

J(r ll ly; 'w ar;, *i V ilrl ,i6 iir.l' ti); tt Qaki-laki yang

dikatakan kepadanl'a hal itu ketika mendengar isu tersebut, dia

berkata, "Denti Allah, aku beluru pernah berhubungan tlengan

seorang perempuan sama sekali, baik dengan cara yang halal

maupun haram."). Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-

Thabarani disebutkan, ,L!r ,-fi-X is€1 @ia ticlak pernah menclekari
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perempuan). Maka yang tampak bahwa maksudnya dengan penafian

itu adalah sebelum kisah ini dan tidak ada halangan jika dia menikah

sesudah itu.

Cara penggabungan ini tidak dibantah, kecuali apa yang

disebutkan dari Ibnu Ishaq bahwasanla ia seorang yang mengebiri

dirinya. Namun, keterangan ini tidaklah akurat sehingga tidak

bertentangan dengan hadits yang shahih. Menurut Al Qurtubi, laki-
laki inilah yang istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW bersama

dua anaknya, maka nabi berkata tentang keduanya, 9r.Jr ,H * *1
./r/! (Serupa dengannya dari gagak dengan gagak). Saya belum

menemukan dasar Al Qurthubi dalam hal ifu. Hadits ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang nikah, dan saya akan

menjelaskan bahwa laki-laki yang diadukan itu adalatr selain Shafivan.

f.U Ot, t1':tj," cfj (Dia melihat warna hitam manusia sedang

tidur). Kata sawaad (hitam) merupakan lawan dari kata bayaadh
(putih), dan terkadang digunakan untuk menyebut seseorang. Seakan-

akan Aisyah berkata, "Dia melihat sosok manusia, tetapi tidak tampak

apakah laki-laki atau perempuar."
i-.'

F"lJ 'e i" (Dia mengenaliku ketika dia melihatku). Hal ini

mengisyaratkan bahwa wajahnya terbuka, saat tidur. Sebab telah

disebutkan bahwa Aisyah menyelimuti dirinya dengan jilbabnya lalu
tidur. Ketika terbangun oleh ucapan istrja' Shafwan, maka dia pun

segera menutupi waj ahnya.

qQJt ,p r*)t okj lOia pernah melihatku sebelum hijab).

Yakni sebelum turun ayat tenang hijab. Hal ini menunjukkan bahwa

Shafwan masuk Islam lebih awal, karena kewajiban hijab dalam
perkataan Abu Ubaidah dan sekelompok ulama turun pada bulan

Dzulqa'dah tahun ke-3 H. Sementara menurut yang lainnya adalah

tahun ke-4 H dan pandangan ini dinyatakan shahih oleh Ad-Dimyati.
Ada juga yang mengatakan tahun ke-5 H. Masalah ini termasuk yang
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ditentang Al Waqidi, scbab dia mcnycbutkarr bahwa perang Al Marisi'

berlangsung pada bulan Sya'ban tahun ke-5 H, Khandak pada bulan

Syaw'al tahun yang sama, dan Hijab terjadi pada bulan DzLrlqa'dah

pada tahun yang sama. Padahal dia menukil riwayat Aisyah ini dan

mencgaskan bahrva kisah tentang berita dusta yang terjadi pada

peristtwa Al Marisi' adalah sesudah turunnya ketetapan Hijab. Ibnu

Ishaq selamat dari perlentangan tersebut, karena menurutnya,

peristrrva Al Marisi' terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 H.

Denrikian juga Al \Vaqidi selamat darinya pada kisali Sa'ad bin

Mu'adz berikut. Namun, harus drakui juga bahrva lbnu Ishaq selamat

darinya karena ia tidak menyebr"rtkan Sa'ad bin Mu'adz dalant krsah

ini. Untuk nrenrperkuat keterangan yang tercantunt dalam hadits ini -

yaitu balrrva hijab terjadi sebelum berita dusta- adalah perkataan

Aisyah, "Sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Zainab binti

Jahsy tentang diriku". Dalam riu'ayat ini disebutkan juga, "Dialah

yang biasa menyaingiku di antara istri-istri Nabi." I-aiu disebutkan

pu1a, "lvlulailah saudari perempuannya Hamna' ntemeranginya."

Senrua itu menunjukkan bahrva Zainab saat itu adalah istri beliau dan

tidak ada perselisihan bahwa ayat Hijab turun ketika Nabi SAW

berkumpul dengan Zainab. Dengan demikian, jelaslah bahwa hijab

terjadi sebelum terjadi berita dusta.

Pada awal pembahasan tentang wudhu, saya katakan bahwa

kisah berita dusta terjadi sebelum turunnya ayat Hijab. Namun, itu

adalah suatu kesalahan dariku. Adapun yang benar adalah setelah

tururulya ayat Hijab, maka ini merupakan ralat untuk keterangan di

ternpat tersebut.

e'f 
',g gv';-", 'c.ir,i:\i (Aku terbangun karerto ucapan

istirja' ketika dia mengenaliku). Yakni Llcapan 'innaa lillaahi wainnocr

ilaihi raaji'uun' (sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya

kita kembali kepada-Nya). Ibnu Ishaq menyebutkan langsung kalimat

ini dalam riwayatnya. Seakan-akan Shafwan merasa berat dengan apa
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yang tedadi pada Aisyah, atau dia khawatir akan terjadi apa yang telah

terjadi, atau dia mencukupkan mengucapkan istirja' seraya

mengeraskan suaranya sebagai ganti berbicara langsung dengan

kalimat lain untuk menjaga kehormatan Aisyah agar tidak berbicara

dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sama halnya dengan Umar
yang biasa menggunakan takbir ketika hendak membangunkan Nabi
SAW. Hal ini menunjukkan kecerdasan dan etika Shafwan.

dqi*{ &i lr:;"r,) (Aku pun menutupi wajahku dengan

jilbabiu). Vuf.ri tuin y*g dikenakannya. Hal ini telatr saya jelaskan

pada pembahasan tentang bersuci.

'r45 t*S 6 )$1 @emi Allah, dia tidak berbicara satu kalintat

pun denganku). Aisyah mengungkapkan dengan kalimat sepc.1; 1r,

sebagai isyarat bahwa Shafinan terus menerus tidak berbicara

dengannya. Sebab bila digunakan kata kerja bentuk lampau, maka
akan menimbulkan pemahaman bahwa pe,nafian itu khusus pada saat

dia terbangun. Oleh karena itu, digunakan kata kerja bentuk sekarang

dan masa yang akan datang.

'*i;rtLJi t;, yg'i-j."r t at ,r'*r* 13 (Dan aku tidak

mendengor satu kalimat darinya selain ucapan istirja', hingga dia
menderumkan hewan tunggangannya). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan,'u-rl/tLJi|> (Ketika dia menderumkan hewan

tunggangannya). Dalam riwayat Fulaih disebutkan fuaua (sampai).

Sementara Al Ashili menggunakan kata hiina (saat). Demikian juga
dalam riwayat Imam Muslim dari Ma'mar. Terlepas dari kedua versi
ini, tidak ada penafian berbicara dengan selain istirja', karena
penafian yang diindikasikan kata fuiina (saat) hanya berlaku ketika
menderumkan hewan tunggangan, maka tidak ada halangan bila
pembicaraan te{adi sebelum hewan tunggangan diderumkan dan tidak
pula sesudatrnya. Adapun berdasarkan kata fuatta, maka yang
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dinafikan adalah seluruh keadaannya sampai dia menderumkan

hewannya, tidak dengan sesudahnya.

Kebanyakan pensyarah memahami maksud Aisyah dengan

pernyataan ini untuk mena{ikan seluruh pembicaraan. Mereka berkata,

"Shafivan hanya diam dan tidak berbicara dengan Aisyah. Dia hanya

memberi isyarat kepadanya. Hal itu untuk menjunjung etika demi

kehormatan Aisyah." Namun, dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan

bahwa Shafwan berkata kepada Aisyah, "Apa yang membuatmu

tertinggal?" Begitu pula dia berkata pada Aisyah, 'Naiklah dan aku

akan menyingkir." Kemudian dalam riwayat Abi Uwais disebutkan,

"Dia mengucapkan istirja' dan mengagungkan kedudukanku -yakni
ketika dia melihatku sendirian- dan dia telah mengenaliku sebelum

diwajibkan hijab kepada kami. Maka dia bertanya kepadaku. Aku
menutupi wajahku dengan jilbabku dan mengabarkan kepadanya

tentang kejadiannya. Lalu dia mendekatkan hewan tunggangannya dan

rnenjadikan hewan itu berlutut seraya membelakangiku dan aku pun

naik.

Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan , J-J$n ett 6 * gii tll

.rdf ' 
jLl':^-.f,! f O6i (Ketika dia melihatku, maka dia mengira aku

seorang laki-laki, maka dia berkata, "Wahai tukang tidur, berdirilah!

Orang-orang sudah pergi"). Dalam mursal Sa'id bin Jubair

disebutkan, iaLl:tai yi.,!'it iiU gfs s ,,:ri'i 9,1.,,C/fu'*?s
;":>U-.tir (Dia rnengucapkan istirja' kemudian turun dari hewan

iriilggangannya dan berkata, "Apa Ltrusdnmu wahai ummul

nrulcrninin? " Aku pun menceritakan kepadanya tentong perihal

kalung).
, i, , 

,qAi ,+ .r*! (Dia menjadikan hewan itu berlutut pada kedua

tangannya). Hal ini dilakukan agar lebih mudah bagi Aisyah untuk

naik dan dia (Shafivan) tidak harus menyentuh Aisyah saat akan naik.

Dalam hadits Abu Hurairah disebutk an,4'o:*;. j\i j W *) ,F*
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(Dia pun menutup wajahnya dari Aisyah kemudian mendekotkan
untanya kepada Aisyah).

',*+t ti$i ,;, +t}t C.|A'[Wa loio pun berangkat menuntun

hewan tungganganku hingga kami mendatangi pasukan). Demikian
tercantum dalam semua riwayat kecuali dalam mursal Muqatil bin
Hayyan, yang menyebutkan bahwa Shafwan naik bersama Aisyah dan
memboncengnya.Namun, yang ada dalam kttab Shahifr lebih benar.

U-e# tl j 6:Li. (Ketika mereka singgah beristirahat).

Maksudnya, singgah pada waktu waghrah, yakni ketika kondisi sangat

panas saat matahari berada di pertengahan langit. Dari sini diambil
kata "waghru ash-shard", yaitu saat dimana dada mendidih karena
kemarahan dan kedengkian. Dikatakan juga "augharafulan", yalcni si

fulan masuk pada waktu tersebut. Sama seperti kata ashbafta (berada
dipagi hari) dan amsaa (berada disore hari). Dalam riwayat Muslim
yang dikutip Abd bin Humaid, dia berkata: Aku berkata kepada
Abdurrazzaq, "Apakah makna kata 'mughiriin'?" dia berkata, ,,Al

Waghru artinya pimas yang sangat." Kemudian dalam riwayat Muslim
dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya, dari shalih bin Kaisan,
disebutkan, "muu'iziin". Al Qurthubi berkata, "seakan-akan ia berasal
dari kalimat,'wa 'aztu ilaa fulan bi kadzaa', artinya aku mengajukan
hal ini kepada fulan. Namun, versi pertama lebih tepat." Dia berkata,
"Sebagian lagi mengubahnya menjadi 'muu'iriin', dan ini salah.,, Saya
(Ibnu Hajar) katakan, kata ini telah dinukil pula dengan kata
"mughawwariin". At-Taghwiir artinya singgah pada saat istrahat
siang. Dalam riwayat Fulaih disebutkan "mu'arrisin,. Sementara.Zr-
tq'riis " artinya singgah di akhir malam saat bepergian, tetapi bisa juga
digunakan untuk singgah secara mutlak pada waktu kapan pun, dan
inilah yang dimaksud di tempat ini.

,4t f e (Menielang tengah hari).Ini merupakan penguatan

kata "muughiriin", karena kata "nahru azh-zhahiirah" artinya awal
tengah hari, yaitu waktu panas memuncak. Nafur asy-syai' artinya
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bagian yang pertamanya. Seakan-akan matahari ketika sampai pada

puncak ketinggian, maka ia sampai kepada an-nahr yang merupakan

bagian atas dada. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Ufiii r; Ar!

d|'F- &")t * rfWrl tjj ,;, o$i,y)1 },6r (Demi Atlah, kami tidak

sempat menyusul manusia dan mereka pun tidak merasa kehilangan

aku. Hingga ketika mereka singgah dan tenang tibaliba muncul

s e or an g I aki J aki m enuntunku) .

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Demi Allah kami tidak

dapat menyusul orang-orang dan tidak -iuga mereka merasa kehilangan

diriku. Ketika mereka singgah dan istrahat dengan tenang, muncullah

seorang laki-laki menuntunku.

iLji ';;'.D43 (Maka binasalah mereka yang binasa) Shalih

menambahkan dalam riwayatnya, iL+ e ftentang urusanku). Dalam

riwayat Abu Uwais disebutkan, tiA * +)l Jrf *: e',Sg d.W (Maka

disanalah para penyebar berita dusta mengatakan tentang diriku dan

tentang diriryq apa yang mereka katakan). Riwayat ini tidak

menyebutkan secara jelas orang yang berkata dan apa yang dikatakan.

Namun, ini hanyalah sebagai isyarat terhadap mereka yang

memperbincangkan berita dusta dan turut terlibat di dalamnya.

Adapun nama-nama mereka cukup masyhur dalam riwayat-riwayat

shahih, yaitu Abdullah bin tlbaid, Misthah bin Utsatsah, Hasan bin

Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy. Dalam riwayat pada pembahasan

teirtang peperangan disebutkan dari Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhi,
riia berkata: Urwah mengatakan bahwa tidak disebutkan diantara para

penyebar berita dusta -seiain Abdullah bin Ubay- kecuali Hasan bin

Tsabit, Misthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy, dan otang-

orang lain yang aku tidak aku ketahui, selain bahwa mereka adalah

sekelompok orang, sebagaimana yang difirmankan Allah.

Kata "usbaft" (sekelompok) adalah kata yang menunjukkan

bilangan dari tiga sampai sepuluh, dan terkadang juga digunakan
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untuk sekelompok orang tanpa batasan tertentu. Abu Arabi bin salim
-mengikuti Abu AI Khaththab bin Dihyah- menambahkan bahwa
diantara mereka adalah Abdullah dan Abu Ahmad (keduanya adalah
putra Jahsy). Sementara Az-zamal<hsyari menambahkan Zaid bin
Rifa'ah. Namun, saya tidak melihat hal ini pada selainnya. Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Abu Bakar bersumpah
tidak memberi nafkah kepada dua anak yatim yang berada dalam
asuhannya, yang keduanya turut serta dalam urusan Aisyah; salah
satunya adalah Misthah." Namun aku tidak mendapatkan keterangan
tentang nama yang satunya lagi. Adapun perkataan yang dimaksud
tercantum dalam hadits Ibnu Umar, "Abdullah bin Lrbay berkata, 'Dia
telah mencicipinya, demi Ka'bah'." Lalu hal ini didukung sekelompok
orang dan tersebarlah hal itu diantara pasukan.

Dalam mursal Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa Abdulrah bin
tlbay menuduhnya berzina. Dia berkata, "Aisyah tidaklah terbebas
dari Shafwan dan Shafwan tidak terbebas dari mereka." sebagian
mereka terlibat dalam perkataan itu dan sebagian yang lain merasa
heran.

o; jf gijr OS, (Adapun yang mengambil bagian yang

terbesar dalam penyebaran berita dusta itu). yakni memegang
peranan penting dan paling antusias dalam menyebarkan berita dusta.

t ,i. . )
;.1'F. lr'* (Abdullah bin Ubay). Keterangan tentang dirinya

telah disebutkan dalam pembahasan tafsir Surah Baraa'ah (Ar
Taubah), dan saya telah menjelaskan perkataannya di tempat itu.
Sebagian periwayat mencukupkan kisah berita dusta pada bagian ini
saja, sebagaimana pada bab sebelumnya. Kemudian setelah empat bab
akan disebutkan perselisihan tentang siapa yang dimaksud dengan
"yang mengambil bagian terbesar".

Pada pembahasan tentang peperangan dinukil dari jalur Shalih
bin Kaisan, dari Az-zuhi, dari urwatr, dia berkata, "Dikabarkan
kepadaku bahwasanya dia biasa menyebarkan dan
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memperbincangkarmya, lalu membahasnya secara detail hingga

didengarkan oleh sekelompok yang lain." Ibnu Ishaq menukil dengan

redaksi, C:"it'n )+l e.'l;I- lt €i G.yt'* f"5 di 6i)t ts€ I
(Adapun yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran berita

dusta itu adalah Abdullah bin Ubay lbnu Salul pada sekelompok laki-

laki di kalangan Khazraj).

q6&i {* g o;4" arirl fae ;,'r,e'e ry'^;;ti &"Nt $rtie

,:1.3'U :*. fi i t'Xl, (Kami datang ke Madinah, dan ketika sampai

aku sakit selama satu bulan. Orang-orang pun disibukknn perkataan

para pen)'ebar berita dusta, ahr tidak merasakan sesuatu dari hal inl.
Dalam riwayat ibnu Ishaq disebutkan, ;* ;nt J"*-t ,)t e;"fit i$ n:

Et u t* d.oiix-\')"€ti Jl) &j *ht (Isu telah sampai kepada

Rasulullah SAIT dan kedua orang tuaku, namttn mereka tidak

rnenceritakan sesuatu pun kepadaku). Dalam riwayat ini disebutkan

bahwa Aisyah sakit selama 20 hari lebih. lni menjadi bantahan

terhadap keterangan dalam mursal Muqatil bin Hayyan bahwa ketika

perkataan para penyebar berita dusta sampai kepada Nabi SAW -dan

beliau seorang yang sangat cemburu- maka beliau berkata, "Aisyah

tidak boleh masuk ke tempat tinggalku", maka dia pun keluar dan

menangis hingga datang kepada bapaknya. Namun, bapaknya berkata,

"Aku lebih berhak untuk mengeluarkanmu." Maka dia pergi

berkeliiing dan tak seorang pun yang mau memberikan tempat tinggal

hingga Allah rnenurunkan tentang udzumya. Hanya saja saya

:rienyebutkan hal ini meski sangat jelas kesalahannya karena telah

C;sebutkan Al Hakim dalam kitab Al lklil dan diikuti sebagian ulama

susudahnya tanpa menyinggung kemungkarannya, " dan

,:enyelisihannya terhadap hadits shahih dari berbagai segi, maka ia

adalah batil. Dalam hadits ibnu Umar disebutkan , |'J,-dt gUi 1r:S

fuJ'd .Ui lJ(U I,''+ L$1 a;-r,st firts t ti *3 * it' ,p '{t"tu

&t * l' ,J.a iitr Jy-l ,{""J;;tt (Maka tersebarlah hal itu diantara
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pasukan dan sampai kepada nabi SAll. Ketika merela datang ke

Madinah maka Abdullah bin Ubay menyebarkan hal itu di antara

orang-orang maka terasa berat bagi Rasulullah SAYY).

''iJil (Kelembutan). Kata ini dapat dibaca al-luthfu dan al-

lathfu, maksudnya sikap lemah lembut. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, "Dia [Aisyah] mengingkari sebagian kelembutannya".

z.al, to

\5(jl:,i 
',8 + cssi i# ,1lt (yang biasa aku melihat darinya disaat

aku sakit). Yakni ketika aku menderita sakit.

rfi'.a+ ,ii;"j #*3 *h' .,l; 1' Jt-1 * P\61
(Hanya saja beliau masuk dan memberi salant kemudian bertanya

bagaimana keadaanmu?). Dalamriwayat Ibnu Ishaq disebutkan, it$
rpii US ,t'f '#'r;tr jti jes s1(Maka apabita masuk, ctia

berkata kepada ibuku yang merawatku, "Bagaimana keadaan

kamu? '). Aisyah berdalil dengan kondisi ini bahwa dia merasakan

dari diri Rasulullah SAW sebagian sikap pengabaian, tetapi ia tidak

tahu penyebabnya dan dia pun tidak berusaha untuk mencari tahu

hingga mengetahuinya sendiri.

Dalam riwayat Abu Uwais disebutkan,'n*.'.lS \6'$3i'ta-fr 1\

.;jr 'sj;i 
* l;i: ;.i'r41's q* ,y\t: (Hanya saja dia berkata

sambil lewat, "Bagaimana keadaan kamu?" Beliau tidak masuk ke

dekatku serta tidak menjengukku dan bertanya tentang keadaanku

kepada orang di rumahku). Kemudian dalam hadits Ibnu Umar

disebutkan , :d'*i e qr\i yr;:* 9 ,sii * t f,qk" melihat darinya

sikap acuh, tetapi aku tidak tahu apa penyebabnya).

lt 'g'i (Agak membaik). Kata ini dibaca naqaha dan bisa pula

dibaca naqiha, tetapi yang pertama lebih masyhur. Kata an-naaqih

artinya sembuh dari sakit, tetapi belum pulih sama sekali. Dikatakan,

jika dibaca naqiha maka artinya paham. Namun, rnakna itu tidak
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memiliki kolerasi di tempat ini, karena Aisyah tidak memahami

persoalan itu kecuali setelah kejadian tersebut. Al Jauhari dan

selainnya menyebutkan bahwa kata ini dibaca naqaha dan bisa juga

dibaca naqiha, keduanya memiliki artinya sembuh dari sakit tapi

belum pulih secara baik sebagaimana sebelumnya.

, " :! ,. , . '
CL:, ii g q';+ (Aku keluar bersama Ummu Misthah). Dalam

,i*uyut Abu Uwais disebutkan , ,r; t4?)tti3rif r cb {La ?i t"'i'
'e-.tr:;,Sr 

..-;lil*r,,1rt, (Aku berkata w,ahai Urr*u UXtttan, "Ambillah

bejana don penuhi dengan air, kemttdian pergilah bersamaku ke

tempat buang hajat.").

t-,cr;.At ,P 6, arah manaashi' ftempat terbukaJ). Hal ini telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang wudhu, dan al
manashi 'artinya tempat terbuka di luar kota Madinah.

U")p (Tempat buang hajat kami). Yakni tempat buang air.

Maksudnya, keluar ke tempat buang air, yaitu tempat yang tidak ada

penghuninya. Semuanya adalah kiasan keluar untuk buang hajat. Kata

kanaf adalah bentuk jamak dari kata kaniif, artinya penutup. Yang

dimaksud di sini adalah tempat buang hajat.

Js\t q'-Jr;1l;ft (dan urusan kami adalah urusan Arab yang

pertamo). Kata uwal di sini menjadi sifat untuk kata'arab, dan bisa

juga dibaca awwal yang merupakan sifat untuk kata amr. An-Nawawi

Lrerkata, "Keduanya adalah shahih. Maksudnya mereka tidak

i:orperilaku sebagaimana perilaku bangsa Ajam (non-Arab)." Saya

(lbnu Hajar) katakan, Ibnu A1 Hajib membacanya dengan cara yang

i<e<lua dan menegaskan larangan untuk menyifati kata jamak dengan

kata awwal. Kemudian dia berkata, "Jika riwayat ini akurat, maka

dapat disimpulakn bahwa kata 'arab' adalah isim jamak yang di

bawahnya terdapat beberapa kata jamak lain, maka ia dianggap

mufrad (tunggal) dalam pengertian ini.
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Y,At ,9 :l*it e. (Dalam hal buang air ke arah tempat terhuka).

Dalam riwayat Fulaih disebutkan dengan kata barriyyaft (padang

pasir) atalr fii at-tanazzuh, yakni disertai unsur keraguan. At-tanazzuh

artinya mencari tempat yang nyaman. Maksudnya, tempat yang jauh

dari rumah-rumah atau pemukiman.

* iit ul'rilAti (Aku berangknt bersama (Jmmu Misthah).

Ada yang berpendapat bahwa namanya adalah Salma. Namun

pemyatan ini perlu ditinjau kembali, karena Salma adalah nama

Ibunya Abu Bakar. Menurut saya, hal itu tidak salah, karena Ibunya

Abu Bakar adalah bibinya dari pihak ibu, maka dia pun dinamakan

seperti itu.

)t-5 * j.f"t gri u.t e') (Dan dia adalah putri Abu Ruhm bin

Abdi Manafl. Demikian tercantum di tempat ini tanpa disebutkan

nasabnya oleh Fulaih. Sementara dalam riwayat Shalih disebutkan,
"Anak perempuan Abu Ruhm bin Abdul Muththalib bin Abdi Manaf."
Inilah yang benar. Nama Abu Ruhm adalah Unais.

/6 i * ar$l6Oon ibunya adalah putri Shakhr bin Amir).

Yakni Ibnu Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim, dari marga Abu Bakar.

q"Ut f gri ie 6iOi Abu Bakar Ash-Siddiq). Namanya adalah

Raithah sebagaimana diriwayatkan Abu Nu'aim.

u:si; 41" r$;.tt (Dan putranya Mistah bin Utsatsah).yakni

Ibnu Abbad bin Al Muththalib. Dia berasal dari kelompok Al
Muththalib baik dari bapaknya maupun ibunya. Al Misthah artinya

tiang kemah. lni adalah narna julukannya. Adapun namanya adalah

Auf. Sebagian mengatakan Amir. Namun, versi pertama lebih dapat

dijadikan pegangan.

Dia dan ibunya termasuk orang-orang yang hijrah lebih awal.

Bapaknya meninggal ketika dia masih kecil, lalu dia pun diasuh oleh

Abu Bakar karena dekatrya hubungan kerabat dengan Ummu
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Misthah. Misthah meninggal pada tahun ke-34 H. Sebagian

mengatakan tahun 30 H setelah dia turut serta dalam perang Shiffin

bersama Ali bin Abi Thalib RA.

t*? e *ii"-,ft *.a'u Gtw't i ,fr *iit tilcj$\i

(Aku datang bersama Urnmu Misthah ke arah rumahku, dan kami

telah menyelesaikan urusan kami. Ummu Misthah tersandung pada

pakaiannya). Dalam riwayat Miqsarn dari Aisyah disebutkan bahwa

dia menginjak duri atau tulang" Secara zhaht dia tersandung sesudah

Aisyah menyelesaikan hajatnya, lalu dia mengabarkan berita itu
kepada Aisyah. Namun, dalam rivrayat [lisyam bin Urwah beikut
dikatakan dia tersandung sebelum Aisyah menyelesaikan hajatnya.

Ketika dia rnengabarkannya kepada Aisyah, maka Aisyah kembali

seakan-akan tujuannya keluar itu tidak didapatinya pada dirinya.

Demikian juga yang tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq. Dia berkata,

"Aisyah berkata, 'Demi Allah, aku tidak rnampu lagi untuk

menunaikan hajatku'." Dalam riwayat Ibnu Uwais disebutkan, "Maka

hilanglah dariku perasaan untuk buang air besar. Aku pun kembali ke

tempat aku datang."

Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, ;,,jr e'Otf

yang ada padaku). Riwayat yang saling berbeda ini mungkin untuk

digabungkan, yaitu bahwa makna kalimat, "Dan kami telah selesai

rl*ri urusan kami", yakni telah sampai di tujuan, bukan selesai buang

liajat.
tl o

L++;-"'Uti, (Dia berkata: Celakalalt Misthah). Bisa dibaca

,f isa dan bisa pula dibaca ta'asa, artinya ditelungkupkan wajahnya,

aiau binasa, atau dikungkung keburukan, atau dijauhkan. Demikian

beberapa pendapat tentang maknanya.

t31-j. 9 y-1'u-*19^i,i u 'd. ,6 Lrr$ 6m berkata kepadanya,

"sangat buruk apa yang engkau katakan, engkau mencaci seorang
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laki-laki yang ikut dalam perang Badar?"). Dalam riwayat Hisyam
bin Urwah disebutkan bahwa dia tersandung tiga kali, dan setiap kali
itu dia mengatakan 'celakah Misthah', lalu Aisyah mengatakan juga
kepadanya, 'Wahai ibu, kenapa engkau mencaci putramu'. Maka pada

kali yang ketiga dia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak mencacinya
kecuali karena dirimu'. Kemudian dalam riwayat Ath-Thabarani
disebutkan, i),ls$ $-su4|it'H pt y$.r &st i>ifi 6aU berkata,

"Apakah engkau mencaci maki putramu sementara dia termasuk
orang-orang yang pertama hijrah? ").

Ibnu Hatim meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqash, tii
#urg;;* t$b A".Lbii #;'drii r.tr ,1-i +o )^i *r u ;S*1
*,4 +i u ;r'i *? crirt ,ie'r;i lltcu berknta, ,Engkau

mengatakan hal ini terhadap anakrnu dan ia adalah sahabat
Rasulullah?" Maka dia melakukannya dua kali dan aku mengulang
perkataan itu kepadanya. Akhirnya dia menceritakan kepadalru berita
sehingga hilang dariku apa yang aku keluar karenanya. Alat tidak
mendapati darinya sesuatu).

Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Kemungkinan Ummu
Misthah sengaja melakukan hal itu agar menemukan alasan untuk
memberitahu Aisyah apa yang dikatakan tentang dirinya sementara
dia tidak menyadarinya, dan kemungkinan juga hal itu terjadi secara

kebetulan sesuai apa yang dikehendaki Allah atas lisannya, dgtr
Aisyah tersentak dari kelalaiannya terhadap apa yang dikatakan
tentang dirinya."

3r :h kf L-t6 (Dia berkata, "V[/ahai Hantaah,). Ia adalah kata

seru untuk yang jauh, namun terkadang digunakan untuk yang dekat,
dimana sesuatu yang jauh diposisikan pada posisi yang dekat. Rahasia
penggunaannya di tempat ini bahwa Ummu Misthah menisbatkan
Aisyah pada kelalaian atas apa yang dikatakan tentang dirinya, dan dia
justru mengingkari cacian terhadap Misthah. Maka ummu Misthah
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sengaja berbicara dengan Aisyah seraya menggunakan kata seru untuk

yangjauh.

Adapun kata "hantaah" bisa berarti ini, dan bisa juga berarti

perempuan. Lalu ada juga yang mengatakan maknanya adalah lalai.

Seakan-akan Ummu Misthah menganggap Aisyah sangat sedikit

mengenali tipu daya orang. Kata ini khusus untuk kata seru dan

bentuk ungkapan untuk sesuatu yang tidak tentu (nakirah). Jika

ditujukan kepada laki-laki maka dikatakan, "yaa hanah", terkadang

juga dikatakan, "yaa hanaah". Sebagian mengutip dengan memberi

tasydid pada huruf 'nun', namun hal ini diingkari oleh Al Azhai.
'Jtt 

6') C Lr6 @isyah berkata; Aku berkata, 'Apakah yang dia

katakan itu?'). Dalam riwayat Abu Uwais disebutkan, 9U;l.rQ Ujul

.rujl, 'J";tib ry6 (Dia berkata kepadanya, 'sesungguhnya engkau

lalai terhadap apa yang dikntakan orang-orang'). Lalu di dalamnya

disebutkan , * o'i:#";i i i' P *. A ,t'pli;;" S'lit St'i't'C,b"ot

\'U'i';ttr3;,* 6J1 (Sesungguhnya Misthah, fulan, dan fulan,

berkumpul di rumah Abdullah bin Ubay memperbincangkan dirimu

bersama Shafwan, mereka menuduhmu berzina dengannya). Dalam

riwayat Misthah dari Aisyah disebutkan, ?4'i;t pEuir 'c S1'#i
(Aku bersal<si sesungguhnya engkau termasuk wanita-wanita

muhninat yang lengaft). Kemudian dalam riwayat Hisyam bin Urwah

disebutkan, ,l)t-;it ;.tr:FS (Dia pun menceritakan berita itu

kepadaku).

f,a;' db tb';' L,i'slB (Maka sakitku semakin bertambah atas

sakitku yang telah ada). Dalarn iwayatsa'id bin Manshur dati m.ursal

Abi Shalih disebutkan , }pe A,W?6.irr1 f :li tj6 6 i:U 6t ,UW

.jJr qfT a6t *e. (Dia berkata, "Apakah engknu tidak tahu apa

yang dia katakan?" Aku berknta, "Tidak, demi Allah". Makn dia
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mengabarkan kepadanya apa yang diperbincangkan manusia.

Akhirnya dia sakit demam). Ath-Thabarani meriwayatkan dengan

sanad yang shahih dari Ayyub, dari Abu Ibnu Abi Mulaikah, dari

Aisyah, dia berkata , ,1 ,* L"i! Aj ,i bf U;i a; r:eJk 6 ,#.il
(Ketika sampai kepadaku apa yang mereka perbincangkan, aku pun

berkeinginan untuk datang ke sumur don menceburkan diriku di
dalamnya). Serupa dengannya diriwayatkan juga oleh Abu Awanah.

F': *vh' & I' J*3 ,*'F j e dt *')tili (xetika aku

kembali ke rumahku dan Rasulullah SAW masuk kepadaku). Dalam

riwayat Ma'mar disebutkan, 'fadakhala" (lalu beliau masuk).

Dikatakan bahwa huruf /a' di sini hanyalah tambahan, tetapi yang

lebih tepat bahwa dalam perkataan ini terdapat bagian yang dihapus,

yang seharusnya adalah; ketika aku masuk ke rumahku dan tinggal di

dalamnya, maka Rasulullah masuk.

'€';i dj i,f d.Lt*1 ,|.r-ti6 (Aku berkata: Apakah engkau

mengizinkanku untuk datang kepada kedua orang tuaku). Dalam

riwayat Hisyam bin Urwah yang dikutip secara mu'allaq disebutkan,

iyt' ,,U,',t"\b ,gri # Jl.r*"ri ,'AA plm berkata, 'Kirimlah aku ke

rumah bapakku'. Maka beliau mengirim seorang pembantu

bersamaku). Akan disebutkan sepertinya dengan sanad yang maushul

pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan

Sunnah. Saya belum mendapatkan keterangan tentang nama pelayan

tersebut.

95t g'$ 6. u ,u'6 r o$ L:t;;- G i;ll u ,;i |tii 6n berkata

kepada ibuku, 'Wahai ibu, apakah yang diperbincangkan manusia?'

Dia berkata, 'Wahai putriku, permudahlah atas dirimu). Dalam

riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan, "Dia berkata, 'Wahai putriku,

ringankan urusarunu'."
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"zQ3 grng cantik). Kata ini mengacu kepada pola kata azhiimah

dari kata wadha'ah yang berarti bagus dan cantik. Imam Muslim

meriwayatkan dari Ibnu Mahan dengan kata frazhiyah, yang berasal

dari kata fuazhwah, artinya tinggi kedudukannya. Dalam riwayat

Hisyam disebutkan,iu.jif[ c:€ 6 ffidaklah seorang perempuan

yang jelita).

j(* (Wanita-wanita madu). Bentuk jamak dari kata dharrah

(yang membahayakan). Dikatakan kepada para istri madu sebagai

dharaa'ir (wanita-wanita yang membahayakan), karena setiap mereka

menimbulkan mudharat (bahaya) bagi yang lain dengan cemburu'

4 o';i (Memperbanyak atasnya). Dalam riwayat Al

Kasymihani di sebutka n kat s t s a rn a, y alcni b anyak memp erbinc angkan

aibnya. Dalam riwayat Ibnu Hatim disebutkan, '11'*t;t ,yi+i tJl.

'! l.t'Jii q t jt| (Sangat sedikit seorang laki-laki mencintai istrinya

melainkan akan dikatakan terhadap istrinya sama seperti itu).

Kemudian dalam riwayat Hisyam, 4.:Y')143#\! (tt'trlotnkon dro

akan didengki dan diperbincangkan tentang dirinya).

Dalam pembicaraan ini terdapat kecerdikan daripada ibu Aisyah

dan kepandaiannya yang tidak ada tandingan dalam mendidik

anaknya. Dia mengetahui kejadian itu sangat berat bagi anaknya. Oleh

karena itu, dia menghiburnya dengan memberitahukan bahwa dia

tidak sendiri dalam hal itu, sebab seseorang dapat mengambil tauladan

dari orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Lalu dia

menambahkan juga perkataan yang dapat menenangkan hatinya, yaitu

dirinya memiliki kecantikan dan kedudukan yang tinggi. Ia adalah

perkara yang disenangi seorang wanita untuk disebutkan pada dirinya.

Di samping itu terdapat isyarat atas perilaku Hamnah binti Jahsy.

Menurutnya, yang mendorong Hamnah berbuat demikian, karena

Aisyah adalah madu saudara perempuannya, yaitu Zainab binti Jahsy.
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Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa pengecualian pada
kalimat, "melainkan mereka akan memperbanyak', bahwa
pengecualian itu muttashil (bersambung), karena dia tidak bermaksud
menjelaskan kisah Hamnah saja, bahkan dia hendak menyebutkan
urusan wanita-wanita yang dimadu secara umum. Adapun istri-istri
Nabi sAW yang lain meski tidak melakukan sesuatu berkenaan
dengan Aisyah, tetapi tetap saja ada dari pihak mereka yang
melakukannya, sebagaimana te{adi pada Hamnah. Sungguh saudara
perempuannya telah dicegah oleh sifat wara, untuk
memperbincangkan tentang Aisyah sebagaimana halnya dengan
ummul mukminin lainnya. Hanya saja zainab disebutkan secara
spesifik karena ia menyaingi posisi Aisyah.

t.taa atJt O:r;i ;di li ;1tr Oti{- ,',rl!lt 6l*u berknta, ,,Maha 
Suci

Allah, apakah manusia telah memperbincangkan hal ini?"). Ath-
Thabari menambahkan dari riwayat Ma,mar dai Az-Zulrn, J?3'{)
l"T uti I P: *iitt & n' @pakah telah sampai kepada Rasuluilah

SAW? Dia menjawab, "Benar"). Dalarn riwayat Hisyam disebutkan,

* 5i iitt p I' Jh) 1"r ,Ui6 yt l?ri,tji'.p ,Ud rg.i e)r,b rs:)

lf) ',,) (Aku berkata, 'Apakah bapakku telah mengetahuinya?, Dia

menjawab, 'Benar!' Aku bertanya, 'Dan Rasulullah?, Dia menjawab,
'Benar, dan Rasulul.lgh sAW'.). Kemtdian dalam riwayat Ibnu Ishaq
disebutkan , ;,'i-;LJ i'r tt+);$t LG,s-,gu h' ';t ;;\ *ta Ut"
berkata kepada ibuku, 'semoga Allah mengampunimu, orang-orang
memperbincangkan hal ini dan engkau tidak menceritakannya
kepadaku?'). Ibnu Hathib menukil dari Alqamah, :'cjii 'q$i ,tl'cj6;1)

iu+ti ii ,+rVit L:s,a- ,o*s,A:"i q ,:eiirr u{lfr tt 1tm kembati

kepada kedua orang tuaku dan berknta, 'Tidakkah kalian berdua
bertakwa kepada Allah tentang diriku? Tidakkah kalian berdua
menghubungkan kerabatlai orang-orang memperbincangkan
perkara ini dan lmlian berdua tidak memberitahuknnnya kepadalar?-).
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Lalu dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan , ,|$?i;iJti!

f.t *1, q*. ,Uvt srfri:i u ,u,t j6t 'ry, *, Oi'r:r g? f ii'#
'6r?,# j\* ) lt #. 5" *' t:J;ili,lut ;* "*ui,ta;Ya 

u2 (Air

mataku prn iotrl, dan aku menangis. Abu Bakar mendengar suaraku

dan dia berada di atas rumah membaca. Dia berkata kepada ibuku,

'Apa urusannya?' Dia menjawab, 'Telah sampai kepadanya apa yang

diperbincangkan tentang urusannya'. Makn kedua matanya pun

meneteskan air mata lalu berkata, 'Aku bersumpah atasmu wahai

putriku, hendaklah engkau kembali ke rumahmu'. Aisyah pun

kembali). Daiam riwayat Ma'mar yang dikutip Ath-Thabarani

disebutkan , 6- €{Ji'Sa j aa I *'t q ,P 6 6te "rEJ'f ;( i$i
in '; ltUuku berkata, "Dia belum tahu apa yang dikatakan tentang

dirinya" Lalu dia menangis beberapa saat. Kemudian berkata,

" Diamlah wahai anakku").

Ar iej i" ,'.iA (Aku berkata Maha Suci Attah). Dia memohon

pertolongan Allah, karena takut akan terjadinya hal seperti itu pada

dirinya padahal dia benar-benar bersih darinya.

g,3 ul G[l 6t, mataku tidak pernah kering). Maksudnya, tidak

berhenti.

il,Ft 11 (Dan aku tidak tidur).Ini merupakan kata kiasan

tidak tidur malam. Dalam riwayat Masruq -seperti pada.pembahasan

tentang peperangan- disebutkan, t4h iirl.Li6;:"r u3,14Jb W A:e
t$bn W.q, Qt 

"*'yl 
,P6, ur* loia iatuh pingsan dan ketika sadar

ternyata telah menderita demam yang tinggi. Aku menyelimrltinya

dengan pakaiannya dan menutupinya). Dalam riwayat Al Aswad dari

Aisyah disebutkan, ;;ji' e 7'i"F ;t'""Uiru (Ibuku menutupkan

setiap kain yang ada di rumah kepadaku).
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Catatan

Jalur-jalur hadits tentang berita dusta sepakat menyatakan bahwa

berita itu sampai kepada Aisyah melalui Ummu Misthah. Namun,

dalam hadits Ummu Ruman terdapat keterangan yang menyelisihinya,

,p-9':,rxir iirr 
'Jti 

,U@ lrJlr ail;r,:* |ra:5ld-u,b) s|"6:r,16 si q.
, ' ol.rl--{1tj5:Ut! t3ti 6J :'4;i (Ketika aku sedang duduk; aku bersama

Aisyah, tiba-tiba seorqng perempuan dari Anshar masuk kepada kami
dan berkata, "Semoga Allah membinasakan si fulan dan

membinasakannya." Aku berkata, "Apakah itu?" Dia menjawab,
"Begini dan begitu").Ini adalah redaksi riwayat lmam Bukhari pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun redaksinya dalam kisah

Yusuf adalah, tUA ,q;ii r#-* Lt ,a::O'd\ii ,{f,r uy {!1 :iv
'-"e C ,Ua r'p:4; a' ,k :t Jh) da .7 tjii rf;. ii'iqi
tU" W (Dia berkata, 'sesungguhnya ia telah menyebarkan cerita'.

Aisyah berkata, 'Cerita apa?' Maka dia memberitahukan kepadanya.

Dia berkata, 'Apakah hal itu telah didengar Abu Bakar?' Dia
menjawab, 'Ya!' Dia berkata, 'Dan Rasulullah SAW?' Dia menjawab,
'Ya!' Maka Aisyah jatuh pingsan).

Cara menggabungkan kedua versi ini adalah bahwa Aisyah
pertama kali mendengarnya dari Ummu Misthah, lalu dia pergi ke
rumah ibunya untuk meyakinkan cerita itu. Maka ibunya
mengabarkan kepadanya secara garis besar sebagaimana disimpulkan
dari perkataannya, "Permudahlah urusanmu". Setelah itu seorang

perempuan Anshar masuk dan mengabarkan cerita itu di hadapan

ibunya, maka semakin kuat keyakinannya akan kejadian itu. Aisyah
menanyakan apakah hal itu telah didengar bapaknya dan suaminya
seraya berharap keduanya belum mendengarnya agar lebih ringan
menanggungnya. Ketika dikatakan batrwa keduanya telah
mendengarnya, maka dia pun jatuh pingsan. Namun, saya belum
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menemukan keterangan tentang nama wanita Anshar ini dan juga

nama anaknya.

,# .I-'t *vitt & l' J*ibi (Rasututtah SAW memanggil

Ali). Kalimat ini sangat tegas menunjukkan bahwa pertanyaan terjadi

setelah Aisyah mengetahui cerita tentang dirinya, karena pada malam

harinya Aisyah menangis. Kemudian diiringi lagi dengan khutbah.

Riwayat Hisyam bin Urwah mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW

bertanya kepada Ali sebelum Aisyah mengetahui urusannya, sebab di

awal riwayat Hisyam dari bapaknya, dari Aisyah disebutkan, 'C'-S! il
| |W;;;tr;b ar e lt J";3itt y *"to 6't'-S\ €rnt €y (Ketika

diceritakan keadaanku dan aku tidak mengetahuinya, maka

Rasulullah SAW berdiri berkhutbah). Lalu dikisahkan proses khutbah

seperti yang akan disebutkan. Namun, hal itu mungkin digabungkan

bahwa hulruf fa' pada kata fada' aa (maka beliau memanggil) dikaitkan

dengan kata yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana

seharusnya adalah; Rasulullah SAW sebelum itu telah mendengar apa

yang diceritakan, maka beliau memanggil Ali.
,...i...1.

l-,":;.i;t-i),yl.tb d.i i.* (Ali bin Abi Thalib dan [Jsamah bin

Zaid).Dalam Hadits Ibnu Umar disebutkan , t:rri';;-;- oi Stti ril o€i
zrLrb *'t;" C *i ff ,p (Biasanya apabila beliau ingin

bermusyawarah dengan seseorang tentang urusan keluarganya, mqka

beliau tidak meninggalknn Ali dan Usamah). Namun, dalam riwayat

Al Hasan Al Arabi disebutkan dari Ibnu Abbas -sebagaimana dikutip

Ath-Thabarani- bahwa Nabi SAW meminta sxan Zaid bin Tsabit,

maka Zaidberkata, "Tinggalkanlah dia, barangkali Allah mengadakan

sesuatu yang baru dalam hal itu." Namun, saya mengira penyebutan

'Ibnu Tsabit' adalah perubahan yang terjadi saat penulisan naskah,

dimana pada asalnya adalah 'Ibnu Haritsah'. Kemudian dalam riwayat

Al Waqidi disebutkan bahwa beliau SAW bertanya kepada Ummu
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Aiman, dan Ummu Aiman membersihkan nama Aisyah dari tuduhan
itu. ummu Aiman adalah Ibunya Usamah bin Zaid. Akan disebutkan
juga bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy.

gl'd.i;:"'r sg (Ketika wahyu lambat turun).Jika dibaca g-,lrt
maka artinya wahyu lama tidak turun. Sedangkan jika dibaca ,7 1-.Jll

maka artinya Nabi sAW merasakan bahwa wahyu sangat lama tidak
turun.

*4i 9(#,\r-9 (Tentang meninggalkan/menceraikan

istrinya). Aisyah tidak menggunakan kata nirg (meninggalkanku/

menceraikanku) dan mengganti dengan 
-At 9t* (meninggalkan/

menceraikan istrinya), karena dia tidak suka mengatakan perihal
tersebut secara terang-terangan, selain tidak suka menisbatan kata
'berpisah' kepada dirinya.

',ljli 
lXetuargamu). Dalam riwayat Ma,mar disebutkan, athiF

(mereka adalah keluargamn). Sekiranya tidak ada riwayat ini, maka
bisa saja dibaca 'ahlaka', artinya tahanlah keluargamu. Adapun
kalimat "mereka adalah keluargamu" artinya merekalah yang menjaga
kehormatan dan layak bagimu.

Mungkin juga dia mengatakan hal itu karena ingin berlepas diri
supaya tidak dimintai pendapat dan menyerahkan urusan kepada
pendapat Nabi SAW sendiri. Kemudian dia mengabarkan apa yang
ada pada diri Aisyah dan berkata, "Kami tidak mengetahui kecuali
kebaikan." Penggunaan kata 'keluarga' dengan arti 'istri' adalatr
perkara yang banyak te{adi dalam batrasa Arab.

Ibnu At-Tin berkata, "Penyebutan Aisyah dengan kata
"keluarga" dan penggunaan bentuk jarnak seperti pada kata, "mereka
keluargamu" adalah sebagai isyarat bahwa semua istri Nabi sAw
memiliki sifat tersebut. Namun, mungkin juga digunakan bentuk
jarnak dengan maksud memuliakan Aisyah.
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;! at3+iu-Jilt:t a$; ii,r 7#" t !t'Jt-; U i,lui l.G ert U W $i:,

(Adapun Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak

mempersempit atasmu, perempuan-perempuan selain dia masih

banyak). Demikianlah semua periwayat menukil dengan kata katsiir,

yakni bentuk mudzakkar fienis laki-laki). Seakan-akan yang dimaksud

adalah jenisnya. Disamping kata yang mengacu pada pola kata fa'iil
mencakup bentuk mudzakkar dar' mu'annats, baik dalam bentuk

tunggal maupun jamak. Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan , 'Pt'ti

6t|53, -43ib ,qJY: ei-l lrr (Allah telah menghalalkan dan

memperkenankanmu, ceraiknnlah dia dan nikahi perempuan lainnya).

Ali RA mengucapkan perkataan ini, karena lebih memperhatikan

kepentingan Nabi SAW. Dia melihat beliau SAW berada dalam

kegalauan dan kesedihan akibat isu yang disebarkan. Sementara beliau

SAW sangat pencemburu. Oleh karena itu, Ali beranggapan jika

beliau berpisah dengan Aisyah niscaya keadaannya akan tenang.

Kemudian jika terbukti Aisyah bersih dari apa yang dituduhkan, maka

sangat mungkin bagi Nabi SAW untuk rujuk.

Dari kisah ini disimpulkan keharusan menempuh mudharat

paling ringan untuk menghindari yang lebih besar. An-Nawawi

berkata, "Ali berpendapat bahwa itulah yang menjadi maslahat bagi

diri Nabi SAW. Beliau berkeyakinan demikian berdasarkan kerisauan

Nabi SAW yang dia lihat. Untuk itu, dia mengerahkan usahanya

dalam memberi nasihat dengan maksud menenangkan beliau SAW."

Sementara Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Ali
tidak tegas dalam menyarankan untuk berpisah, karena dia

mengiringinya dengan perkataannya, 'Tanyalah pelayan, niscaya dia

akan berkata jujur kepadamu'. Tampaknya dia juga menyerahkan

urusan itu kepada pendapat Nabi sAW. seakan-akan dia berkata,

"Jika engkau segera terlepas dari permasalahan ini, maka berpisahlah

dengannya, dan jika engkau inginkan selain itu maka telitilah

persoalan yang sebenarnya, hingga mengetahui tentang bebasnya
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Aisyah dari segala tuduhan. Hal itu disebabkan Ali merasa yakin

bahwa Barirah tidak akan mengabarkan kecuali apa yang dia ketahui,

sementara Barirah tidak mengetahui dari Aisyah kecuali dia terbebas

dari tuduhan tersebut.

Pengkhususan Ali dan Usamah untuk diajak bermusyawarah

adalah karena Ali seperti anak beliau sendiri. Beliau yang

mengasuhnya dari kecil kemudian tidak pernah berpisah bahkan

hubungannya bertambah erat ketika Ali dinikatrkan dengan Fatimah.

Maka wajarlah bila Ali diajak bermusyawarah mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan keadaan keluarganya. Dari sisi lain, Ali RA lebih

banyak mengetahui keadaan keluarga beliau SAW dibanding sahabat

lainnya. Adapun yang diajak musyawarah mengenai urusan-urusan

umum adalah para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar.

Sedangkan Usamah, sama seperti Ali dalam hal kebersamaan

dengan beliau, dan kecintaan beliau terhadapnya. Oleh karena itu,
mereka biasa menamainya sebagai kecintaan Rasulullah. Rasullah

SAW meminta saran Usamah tanpa mengajak bapaknya dan ibunya,

karena dia masih muda seperti Ali. Meskipun Ali sedikit lebih tua

darinya. Semua ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemuda

pikiran yang jernih dibanding selairurya. Disamping itu, ia lebih berani

dalam memberikan pendapat dibandingkan orang tua, karena orang

tua umumnya mempertimbangkan akibat dan segala konsekuensinya.

Oleh karena itu, terkadang ia menyembunyikan sebagian apa yang

tampak baginya untuk menjaga perasaan orang yang berbicara dan

orang yang ditanyakan. Apalagi disebagian riwayat disebutkan bahwa

beliau juga meminta saran dari selain keduanya.

Catatan:

Perkataan Ali RA ini telah mengakibatkan Aisyah

menganggapnya telah berlaku buruk dalam urusannya, sebagaimana

dikutip dari riwayat Az-Ztrhi, dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan
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Abu Salamah bin Abdunahman, dari Aisyah, pada pembahasan

tentang peperangan, dan juga tanggapan Al Walid bin Abdul Malik

mengenai hal itu sehingga tidak perlu diulang kembali' Sementara dari

keterangan di atas telah jelas hal yang menjadi alasan Ali dalam

perkataannya itu.
. ,2t o ,'-'A$bi zi)tilt };i (Tanyalah pelayan itu niscaya dia akan

berkata jujur kepadamu). Dalam riwayat Miqsam dari Aisyah

disebutkan , U :€ uS |>'ttlr'$ o'k'oi ;it ,qii rgte i;i. AiU"tt
t h ti (Kirimlah utusan kepada Barirah sebagai orang yang

melayaninya dan tanyalah dia, barangkali dia mengetahui sebagian

urusannya).

i;-;.*3 # lr' ,p iur Jp:rbi (Rasulullah SAW memanggil

Barirah).Dalam riwayat tvtiqsam disebutkan , ,4i'Juir;; dt p\V

.f ,Liri \q.Ss 6 up b p-?tJi , 
j,t (Dia mengutus kepada Barirah

dan berkata kepadanya, 'Apakah engkau bersalcsi bahwa aku

Rasulullah?' Dia meniawab, 'Benar'. Beliau berkata, 'Sesungguhnya

aku bertanya kepadamu tentang sesuatu maka ianganlah engkau

menyembunyikannya'. Dia berkata,'Benar!' Beliau bersabda,

'Apakah engkau melihat sesuatu dari Aisyah yang engkau tidak

sukni?' Dia berkata, 'Tidak!').

Dikatakan bahwa penyebutan Barirah di tempat ini merupakan

kesalahan, sebab kisah Barirah terjadi sesudah pembebasan kota

Makkah, dimana ketika dia disuruh memilih maka dia memilih dirinya

sehingga suaminya menangis. Maka Nabi SAW bersabda kepada

Abbas, \i';j.t*)',i'u'*;6\i a* U (wahai Abbas, tidakkah

engkau merasa heran dan takjub akan kecintaan Mughits terhadap

Barirah?). Mungkin dijawab bahwa Barirah biasa melayani Aisyah

saat dia masih berstatus budak majikannya. Sedangkan kisah Barirah
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bersama Aisyah ketika minta dibantu untuk menebus dirinya terjadi
sesudah peristiwa berita dusta. Atau mungkin pelayan yang

disebutkan dalam kisah berita dusta sama dengan nama Barirah yang

diberi pilihan oleh Aisyah ketika akan dibebaskan.

Al Badr Az-Zarkasy menegaskan dalam pembahasan "Hal-hal
yang dikoreksi Aisyah terhadap sahabat", bahwa pemberian nama

Barirah untuk pelayan tersebut adalah mudraj (perkataan periwayat

yang disisipkan dalam hadits), padahal dia adalah pelayan yang lain."
Al Badr mengutip pernyataan ini dari Ibnu Al Qaym A! Hanbali, dia
berkata, "Pemberian nama Barirah adalah kesalahan sebagian
periwayat, karena Aisyah membeli Barirah setelah pembebasan kota
Makkah, dan Aisyah membantu Barirah menebus dirinya lalu
memerdekakannya, maka sebagian periwayat mengira perkataan Ali,
'Tanyalah pelayan itu niscaya dia akan berkata jujur kepadamu,,
bahwa yang dimaksud adalah Barirah, sehingga te{adi kesalahan

seperti di atas." Dia juga berkata, "Hal ini termasuk perkara yang

hanya diperhatiakn oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan."
Saya katakan, ulama selainnya telah memberi jawaban bahwa Barira-h

biasa melayani Aisyah dengan diberi upah saat dia masih berstatus
budak majikannya, sebelum te{adi kisah penebusan dirinya, dan ini
lebih utama daripada klaim adatya penyisipan dari sebagian
periwayat, atau menganggap keliru para pakar hadits.

#-i- :g'c ,r\ ,Y'ri; *i (wahai Barirah, "Apakah engkau

melihat sesuatu yang mencurigakanmu? ").Dalamriwayat Hisyam bin
Urwah disebutkan , )lb il' .J- :t l?j ebi :Jui y.6,:ei ''fr.b.#,6
't '.', (Dia dibentak sebagian sahabat beliau seraya berkata,

'Berkatalah yang benar kepada Rasulullah'.). Kemudian dalam
riwayat Abu Uwais disebutkan, |$g ,'*6. J,6 *:, * a' ,* olt tti

- 1'1 'Uti6 
qt,, W* j ,*tli,;J p uagip qt i ,*-1,.;iu,

t;:# nt ib ,?b'* (Nabi SAW bersabda kepada Ali, ,(Jrusanmu
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dengan perempuan pelayan itu'. Ali pergi kepadanya dan

mengancamnya, namun dia tidak memberikan iawaban kecuali

kebaikan. Kemudian Ali memukulinya dan kembali bertanya, makn

dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak mengetahui keburukan pada diri

Aisyah'.). Ibnu Ishaq menyebutkan, ,it",:i-* tP q-PV Wg
F3eia ,Ir k yt'l'_,1,t,;'ei (Ali berdiri mendekatinya, lalu

memukul dengan keras dan berkata, "Berkatalah yang benar

terhadap Rasulullah SAW'.). Dalam riwayat Hisyam dinukil dengan

reda-ksi, p.4 ffu| T {ruinsso mereka mengucapkan perkataan

tidak baik kepadanya). Dikatakan 'asqatha ar-rajul fil qaul I artinya

laki-laki itu mengucapkan perkataan yang rendah. Kata ganti 'nya'

pada kata, "kepadanya" adalah kembali kepada "cerita itu" atau "laki-

laki yang mereka tuduh". Iyadh menyebutkan dalam riwayat Ibnu

Mahan yang dikutip Imam Muslim disebutkan, 4,q fWi q r'

(Hingga mereka menghilangkan kesadarannya). Beliau berkata,

"lnilah kesalahan dalam penyalinan naskah, karena sekiranya mereka

menghilangkan kesadarannya niscaya dia tidak dapat berbicara.

Padahal kenyataannya dia berbicara dan berkata, 'Maha Suci

Allah...'."

Dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah

yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, \a:;i U6 efiUf k; 5ir',>i
Arr iti- L-rd ?J'F rX,S llti berkata, "Bukan tentang ini yang aku

tanyakan kepadamu". Dia berkata, "Lalu tentang apa?" Ketika dia

memahami mal<sud pertanyaan itu, maka dia berkata, "Maha Suci

Attah").Halini menunjukkan bahwa yang dimaksud, 1-1 t4 fbl €
(hingga mereka mengucapkan perkataan tidak baik kepadanya), yal((rli

mereka mengatakan kepadanya urusan itu dengan terus-terang. oleh

karena itu, dia pun merasa heran.
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Ibnu Al Jauzi berkata, "Makna p. q f;b;*;i S {t n gso mereka

mengucapkan perkataan tidak baik kepadanya), yakni mereka

menjelaskan urusan itu dengan terus terang. Ada juga yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka berbicara

dengannya menggunakan perkataan yang rendah. Dalam riwayat Ath-

Thabari dari jalur Usamah disebutkan, Urwah berkata, "Maka hal itu

dicela atas orang yang mengatakannya." Ibnu Baththal berkata,

"Mungkin maknanya sama seperti perkataan mereka, 'saqatha ilayya

al khabar', artinya aku mengetahui kabar itu. Seorang penyair berkata,

'idzaa hunna saaqathna al hadiits wa qulna lii' (ternyata mereka

mengetahui berita dan mereka berkata kepadaku)." Kemudian dia

berkata, "Maknanya, mereka menceritakan cerita itu kepadanya dan

menjelaskannya."

r;lvQO'c:-1t14 Ui*o aku melihat suatu untsan atasnya).

Maksudnya, aku tidak melihat pada dirinya apayang kamu tanyakan.

Adapun urusan yang lain maka dia biasa tertidur karena usianya yang

masih muda dan masih dalam masa pertumbuhan.

lr*bt @ku tidak mencelanya). Yakni tidak menemukan aib pada

dirinya.

L-i$( *Fo'* ?85',ilt ,L"* "u-:v 6 cs14 (Kecuali dia adalah

seorang wanita'yang masih sangat muda, makn dia tertidur menjaga

adonan keluarganya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 'd? V

i-b'?Ji'^-hirs oi tl}Ii ,# ei * ,fr \W |ogi 1,ltcu trdak

mencelanya kecuali bahwa alat pernah membuat adonan dan aku

memerintahkannya untuk menjaganya, tetapi dia tertidur). Kemudian

dalam riwayat Miqsam disebutkan , '+ ,tr rtu+ *'if qi U-1t s

i..{ rr 'l,;w;,iiii'tfl gv'u,at i'4,'*a py|Cil l.V
qxstl (Alat tidak p"*oO melfhai [celal dari dirinya sejak alat berada

di sisinya, kecaali bahwa aku membuat adonan lalu aku berkata,
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'Jagalah adonan ini hingga aku menyalakan api untuk memasalvtya'.

Namun, dia lalai atas hal itu, lalu datanglah kambing dan

memakannya). Riwayat ini menafsirkan maksud perkataannya dalam

riwayat pada bab di atas, gzf;-Jrr ri.* ,; (Hingga datang daaiin).

Daajin adalah kambing yang berada di sekitar rumah dan tidak keluar

ke tempat penggembalaan. Pendapat lain mengatakan, ia adalah

hewan jinak yang berada di sekitar rumah, baik berupa kambing atau

burung.

hnu Al Manayyar berkata, "Ini termasuk pengecualian untuk

menguatkan dalam menafikan aib. Kelalaiannya terhadap adonan itu

sangat jauh dari apa yang dituduhkan dan posisinya lebih dekat

digolongkan wanita-wanita mukmin yang lengah." Demikian juga

perkataannya dalam riwayat Hisyam bin Urwah, '&U if $ 'r>V S

,-G'f r :.a.iJ, ob ebt (Aku tidak melihat darinya kecuali apa yang

diketahui oleh tukang sepuh terhadap emas meraft). Maksudnya,

sebagaimana tukang sepuh tidak mengetahui pada emas merah kecuali

ia adalah murni dan tidak memiliki cacat, maka demikian juga aku

tidak mengetahui pada dirinya, kecuali kebersihannya dari cacat dan

cela.

Dalam riwayat Ibnu Hathib dari Alqamah disebutkan, d\li

irt-l' juj '; |rb U'g ds ,*:rlnt',y i*1 *,a. )i'trt ,i}):r,sr 6-$ir

4 U ,J6t'-,r-i ,'SA ?ttt ,llS (Perempuan budak Habasyah itu

berkata, 'Demi Allah, sungguh Aisyah lebih baik daripada emas,

sekiranya dia melakukan apa yang dikataknn manusia, niscaya Allah

akan memberitahuknnnya kepadamu'." Dia berkata, "Orang-orang

pun takjub aknn pemahamannYa).

Ft *?ot {* it JPi ?uli (Rasulutlah SAW berdiri). Dalam

riwayat Abu Uwais disebutkan, "Kemudian beliau sAw keluar ketika

mendengar apa yang dikatakan Barirah'" Dalam riwayat Hisyam bin
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Urwah, disebutkan, ;,Sg j "Ai'$ d * ;i,?lr'";#'W W q $
'LJ. t:,i (Beliau berdiri khutbah, bersyahadat dan memuji Allah serta

menyanjungnya sesltai yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda,
'Amma Ba'du...1). Atha' Al Khurasani menambahkan dari Az-Zuhi
di tempat ini sebelum kata, 'berdiri', s-.1 U6 i:"tU\i afi ii UG:
Li Li L'-.3';" 6 :Jvs.,ru)r Jrf )?'e:* r4tlt o3i-1- 6 'c;* st :;r!-i
'fjb 0,41 

'.ii 
Ut;* u{r$ (Adapun (Jmmot Ayyub Al Anshcri,,,sh

berkata kepada Abu Ayyub, 'Apakah engkau tidak mendengar apa
yang diperbincangkan orang-orang?' Lalu dia menceritakan

kepadanya perkataan para penyebar berita dusta. Abu Ayyub berkata,
'Tidak patut bagi kita memperbincangkan hal ini. Maha Suci Engknu,

ini adalah dusta yang besar'.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang berpegang

teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah akan dikutip dari yahya bin Abu
zakaiya, dari Hisyam bin Urwah tentang kisah berita dusta secara

ringkas, dan di dalamnya disebutkan, "Lalu dikirim seorang budak
bersamanya." Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, "Tidak
patut bagi kita memperbincangkan hal ini, Maha Suci Allah." Dari
riwayat Atha' di atas diketahui nama laki-laki Anshar yang dimaksud.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkat u, ,l;t-i'SA

U6" ', t\';g"ti 6'Ji.1 ((Jsamah berkata, "Tidak halal bagi kita

memperbincangkan hal ini, Maha Suci Engkau".). Akan tetapi
Usamah berasal dari kalangan Muhajirin. Seandainya riwayat ini
akurat, maka dapat dipahami bahwa yang mengatakan hal itu lebih
dari satu orang dan secara kebetulan ucapannya sama. Dalam riwayat
mursal Sa'id bin Jubair dikatakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz termasuk
orang yang mengucapkan perkataan tersebut. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, bapakku menceritakan kepadaku, dari
sebagian laki-laki Bani Najjar, bahwa Ummu Ayyub berkata kepada
Abu Ayyub, "Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan
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manusia tentang Aisyah?" Dia berkata, "Bahkan aku telah

mendengarnya namun itu adalah dusta. Apakah engkau mau

melakukan yang demikian wahai Ummu Ayyrb?" Dia menjawab,

"Tidak, demi Allah." Maka dia berkata, "Sungguh Aisyah -demi

Allah- lebih baik darimu." Beliau berkata, "Maka turunlah Al Qur'an,
'Mengapa ketika kamu mendengarnya...." Al Hakim meriwayatkan

dari Aflah (mantan budak Abu Ayyub), dari Abu Ayyrb, sama seperti

itu, dan dia menukil juga dari jalur lain, dia berkata, "Ummu Ath-

Ttrufait berkata kepada Ubay bin Ka'ab..." lalu disebutkan seperti di

atas.

i;.i ;..i,' +-:a 'C')ffiit (Meminta maaf knrena [perbuatanJ\P'y
Abdullah bin Ubay). Maksudnya, meminta siapa yang memberikan

maaf atas tindakan Abdullah bin Ubay. Maksudnya, menegakkan

keadilan dalam hal itu. Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan

maknanya adalah siapa yang memberikan maaf atas tuduhannya yang

menyakitkan istriku, dan siapa pula yang mau memaafkanku jika aku

memberikan hukuman atas keburukan yang dilakukannya?" Dalam

hal ini, An-Nawawi menguatkan makna yang kedua.

Dikatakan makna 'man ya'dziruni' (siapa yang memafkanku),

artinya siapa yang menolongku. Ada juga yang berpendapat bahwa

maknanya adalah siapa membalas untukku. Makna ini sama seperti

sebelumnya dan didukung perkataan Sa'ad, "Aku memberimu maaf

atas sikapnya."
o'

"j 
}jij 6tii #5.36 (Telah sampai kepadaku gangguannya

terhadap ahli baitku). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan,

sJtf rti.i u"Uie"* rl;,1 \ertkanlah pandangan kepudaku tentang

orang-orang yang telah mencela keluargaku [istriku|). Menurut

Iyadh, dalam riwayat Al Ashili disebutkan 'abbanuu', dan ini

merupakan salah satu dialek. Maknanya, mereka mencela atau

menuduh istriku. krilah yang menjadi pegangan, karena kata al aban
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artinya tuduhan. Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudnya, mereka

melemparkan tuduhan yang keji."

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ..r+f e €ttt ,si Ss. r;

(Apa urusan orang-orangyang menyakitilu pada istriku). Ibnu Hathib

menukil dengan redaksi, '; *. ; rti,;J-j #i + $ii$ d.3ri;" a
E"rU $iapa yang memaaJkanku terhadap orang yang menyakitiku

pada istriku dan mengumpulkan di rumahnya orang-orang yang

menyakitiku). Dalam riwayat Al Ghassani yang dikutip di atas

disebutkan, \F41 o'J*" t* e. @ada koum yang mencaci maki
,,

keluargaku). Lalu ditambahkan, Ja-i :p'c'@" '* 6 (Ahr tidak

mengetahui pada mereka keburukan sama sekali).

')ii t|#! U1 lOan mereka menyebutkan seorang taki-laki).

Ath-Thabari menambahkan dalam riwayatnya, U.\-b Oang shalih).

Sementara Abu Uwais menambahkan dalam riwayatnya, "Adapun

Shafwan bin Al Mu'aththal duduk di pinggir Hassan, lalu menebasnya

dengan pedang. Hassan berteriak dan Shafuan melarikan diri. Lalu
Nabi SAW meminta Hassan agar menghibahkan tebasan itu dan

Hassan pun menghibahkannya."
tAtrZ-:\t 

rii Ub'?ut (Sa'ad bin Mu'adz Al Anshari berdiri).

Demikian tercantum di tempat ini dan dalam riwayat Ma'mar serta

mayoritas murid Az-Zuhi. Sementara dalam riwayat Shalih bin

Kaisan disebutkan, "Sa'ad -saudara bani Abdul Asyhal- berdiri." Lalu

dalam riwayat Fulaih disebutkan, "Sa'ad berdiri", yakni tanpa

menyebutkan nasabnya. Namun, jelas bahwa dia adaiah Sa'ad bin

Mu'adz berdasarkan keterangan dalam riwayat pada bab ini.

Mengenai perkataan syaikh guru kami Al Quthub Al Halabi

disebutkan, "Dalam naskah yang kami dengar disebutkan, 'Sa'ad bin

Muadz berdiri', sementara di tempat lain disebutkan, 'Sa'ad -saudara

bani Abdul Asyhal- berdiri', maka kemungkinan yang dimaksud
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adalah selain Sa'ad bin Mu'adz, sebab dalam bani Abdul Asyhal

terdapat sejumlah sahabat yang bernama Sa'ad. Diantara mereka

adalah Sa'ad bin Zaid Al Asyhali. Dia ikut dalam perang Badar dan

mengurusi tawanan bani Quraizhah yang dijual di Najed. Dia
disebutkan dalam sejumlah riwayat dan salah satunya dalam khutbah

Nabi SAW saat sakit yang membawa kematiannya." Dia (Al Quthub)
juga berkata, "Ada kemungkinan dialah yang berbicara pada kisah
tentang berita dusta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkara yang membawanya kepada

hal itu adalah apa yang dikemukakan Iyadh dan selainnya berupa

kemusykilan mengenai penyebutan Sa'ad bin Mu'adz berkenaan kisah
ini. Adapun kemungkinan yang dikemukakannya tertolak oleh
penegasan riwayat ketiga dengan lafazh "Sa'ad bin Mu'adz."
Selanjutnya saya akan menyebutkan perkataan dan jawaban Iyadh
tentangnya. Iyadh berkata, "Dalam penyebutan Sa'ad bin Mu'adz
pada hadits ini terdapat kemusykilan yang tidak diperbincangkan, dan
hal ini telah disinyalir sebagian guru kami. Perkara yang dimaksud
bahwa berita dusta terjadi pada perang Al Marisi', pada tahun ke-6 H
menurut keterangan Ibnu Ishaq, sementara Sa'ad bin Mu,adz
meninggal karena lemparan panah yang dideritanya pada perang

Khandak, maka dia berdoa kepada Allah agar tetap dibiarkan hidup
hingga memberi keputusan terhadap bani Quraizhah. Kemudian
lukanya pecah dan dia meninggal karenanya. Peristiwa ini terjadi
tahun ke-4 menurut semua ulama, kecuali apayangdiklaim Al Waqidi
bahwa ia te{adi pada tahun ke-5 H." Dia berkata, "Terlepas dari
semua itu, sesungguhnya penyebutan Sa'ad bin Mu'adz dalam kisah
ini tidak dapat diterima, dan yang lebih sesuai dia adalah Sa'ad,yang
lain. Oleh sebab itu, Ibnu Ishaq tidak menyebutkannya dalam
riwayatnya dan hanya menisbatkan dialog pertama dan kedua antara
Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Ubadah." Dia berkata, "sebagian
guru kami berkata kepadaku, 'Mungkin saja keberadaan Sa'ad pada
peristiwa Al Marisi' dibangun di atas perselisihan tentang sejarah

4L6 _ EATHUL BAARI

&



perang Al Marisi'. Imam Bukhari meriwayatkan dari Musa bin Uqbah
bahwa perang itu terjadi pada tahun ke-4 H, demikian juga perang

Khandak pada tahun ke-4 H, maka bisa saja Al Marisi' te{adi
sebelumnya, sebab Ibnu Ishaq menegaskan bahwa perang Al Marisi'
te{adi pada bulan Sya'ban dan perang Khandak terjadi pada bulan
Syawal. Jika keduanya berada pada tahun yang sama, bisa saja perang
Al Marisi' terjadi sebelum perang Khandak. Dengan demikian, tidak
ada halangan jika Sa'ad bin Mu'adz ikut menyaksikannya.

Pada pembahasan tentang peperangan telah kami sebutkan

bahwa yang Shahih dalam penukilan dari Musa bin Uqbah adalah

perang Al Marisi' terjadi pada tahun ke-5 H. Adapun yang dinukil
Imam Bukhari darinya bahwa ia te{adi pada tahun ke-4 H merupakan

satu kesalahan. Yang benar bahwa perang Khandak juga terjadi pada

tahun ke-5 H, menyelisihi pernyataan Ibnu Ishaq, sehingga benarlah
jawaban yang disebutkan di atas. Diantara mereka yang menegaskan

bahwa perang Al Marisi' teg'adi pada tahun ke-5 adalah Ath-Thabari.

Pendapat ini digoyahkan oleh perkara yang mereka tidak
singgung sama sekali, yaitu pemyataan Ibnu Umar bahwa dia bersama

mereka pada perang bani Musthaliq, yaitu Al Marisi', sebagaimana

haditsnya telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangzm.

Kemudian dalam kitab Shahihain disebutkan bahwa dia mengajukan

diri pada perang lIhud, tetapi tidak diperkenankan Nabi SAW. Lalu
dia kembali mengajukan diri pada perang Khandak dan

diperkenankan. Jika awal peperangan yang diikuti adalah perang

Khandak dan telah jelas dia turut pada perang Al Marisi', maka

konsekuensinya bahwa perang Al Marisi' te{adi sesudah perang

Khandak. Dengan demikian, kemusykilan di atas tetap ada.

Mungkin dijawab bahwa keberadaan Ibnu Umar pada perang

bani Al Musthaliq tidak berarti dia ikut berperang. Bisa saja dia hanya

menyertai bapaknya dan tidak ikut langsung berperang, sebagaimana

juga hal itu terjadi pada Jabir, dia memberikan air kepada sahabat-
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sahabatnya pada perang Badar, tetapi dia tidak ikut berperang menurut

kesepakatan.

Al Baihaqi menempuh cara lain untuk menjelaskan pokok

kemusykilan ini berdasarkan bahwa perang Khandak terjadi sebelum

perang Al Marisi'. Dia berkata, "Mungkin saja luka Sa'ad bin Mu'adz

belum pecah sesudah selesai perang bani Quraizhah, bahkan ini terjadi

lebih akhir hingga pecah beberapa waktu kemudian, dan

pembicaraannya pada kisah berita dusta terjadi di saat-saat tersebut.

Barangkali dia tidak ikut dalam perang Al Marisi' karena sakitnya.

Namun, itu tidak menjadi halangan baginya untuk menjawab Nabi

SAW pada kisah berita dusta. Mengenai klaim dari Iyadh bahwa para

ulama terdahulu tidak memperbincangkan kemuyskilan tersebut, maka

saya tidak tahu siapa yang dia maksudkan. Bahkan perkara ini telah

disinggung para ulama terdahulu, seperti Ismail Al Qadhi. Dia

berkata, "Adapun yang lebih tepat bahwa perang Al Marisi' terjadi

sebelum perang Khandak, karena hadits shahih dari Aisyah. Ibnu

Hazm mempersoalkan hadits Aisyah, karena dia beranggapan bahwa

perang Khandak terjadi sebelum perang Al Marisi'." Persoalan ini

disinggung juga oleh Ibnu Abdil Barr, "Riwayat mereka yang

mengatakan Sa'ad bin Mu'adz turut berbicara pada kisah berita dusta

dengan Sa'ad bin Ubadah adalah kesalahan. Hanya saja yang

berdialog dengan Sa'ad bin llbadah adalah Usaid bin Hudhair

sebagaimana disebutkan Ibnu Ishaq, dan inilah yang benar. Sebab

Sa'ad bin Mu'adz meninggal ketika kaum muslimin kembali dari

perang bani Quraizhah tanpa ada perselisihan. Ini berarti dia tidak

sempat mendapati perang Al Marisi' dan tidak pula menghadirinya."

Ibnu Al Arabi berlebihan -sebagaimapa kebiasannya- seraya berkata,

"Para periwayat sepakat bahwa penyebutan Ibnu Mu'adz pada iisah
berita dusta adalah kesalahan." Lalu pandangannya ini diikuti juga

oleh Al Qurthubi.
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'+'!)&1 (Aku memaaJkanmu karenanya). Dalam riwayat Fulaih

disebutkan , 4'J:)*i )itl w:i (Aku, demi Allah, memaa/kanmu

karenanya). Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan , 4'!:)&i
(Aku m e m a aJkanmu kar e n any a) .

il\i'U oS \ (Jika ia dari suku Aus). YaY,ni dari kabilah Sa'ad

bin Mu'adz.

'r-i;l e.7 (Kami menebas lehernya). Dalam riwayat Shalih bin

Kaisan, U.* (Aku akan menebasnya), hanya saja dia mengatakan

yang demikian, karena dia adalah pemimpin mereka, maka dia

menegaskan bahwa keputusannya padamereka pasti akan terlaksana.

C's'#t U afili, otf i:11 (Dan jika dia berasal dari saudara-

,oudoro kami dari ,rtu tlrorioil. Kata min yangpertama bermakna
'sebagian' dan yang berikutnya berfungsi sebagai penjelasan. Oleh
karena itu, tidak tercantum dalam riwayat Fulaih.

'!';i ti;;l SVi (Engkau memerintahkan kepada kami dan kami

melaksanakan perintahmu). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan,
'!';i 4. t ihi g)'!t#i (Aku akan membawanya kepadamu dan kami

m e I aks an akan p er intahmu).

CjFr'J3''i'ris# j.'e i@ ga'ad bin (lbadah berdiri dan ia

adala'h pemimpin suku Khazraj). Dalam riwayat Shalih bin Kaisan

disebutkan, -t^s tP'c * q,?rtl it%iiUtrl E:Ft'c hj ?til
. ? tt r, '

C'j#t'r7 '" 'Jib:r 6t4 U.'ri, (Seorang laki-taki dari suku Khazraj

berdiri, dan ibu Hassan bin Tsabit adalah putri pamannya dari garis
keturunan, yaitu Sa'ad bin Ubadah, dan dia adalah pemimpin suku

Khazraj). Nama Ibu Hassan adalah Al Fari'ah binti Khalid bin
Khunais bin Laudzan bin Abdud bin Zaid bin Tsa'labah. Kalimat,
"dari garis keturunan" sesudah kalimat, "putri pamannya" merupakan
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isyarat bahwa dia bukanlah putri pamannya secara langsung. Sebab

Sa'ad bin Ubadah bertemu bersamanya pada Tsa'labah. Adapun

penyebutan nasabnya telah dijelaskan pada pembahasan tentang

keutamaan.

fJtb),q)',!,1'# tt€11Oan ia sebelumnya adalah seorang laki-

laki yang shalih). Yakni sempurna kebaikannya. Dalam riwayat Al
Waqidi dikatakan, e * W" t'lc,.5 &'t4 t'-:zt # U,tl ogj

4l (Dan dia adalah seorang yang shalih, tetapi kemarahan telah

memuncak, dan meski demikian dia tidak dicela dalam agamanya).

z];ir'r-:l;;r',*< t @kan t etapi fan atis me t el ah m embuatny a

marah). Demikian kebanyakan periwayat menukil dengan kata,

"ifutamalathu", artinya membuatnya marah. Dalam riwayat Ma'mar
yang dikutip Imam Muslim, dan juga dalam riwayat Yahya bin Sa'id
yang dikutip Ath-Thabarani, disebutkan dengan kata, "Ijtahalathu",

artinya sifat fanatisme telah membuatnya melakukan tindakan bodoh.

Versi kedua ini dibenarkan Al Waqsy.

iik I ar ,.i;i U.i-ii :.j;A,Sui loia berkata kepada Sa'ad,

|Engkau berdusta, demi Allah engknu tidak akan membunuhnya").

Maksudnya, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kata'amr artinya

tetap hidup, yaitu 'umr (usia), hanya saja digunakan dalam konteks

sumpah dengan kata,' amr.
'F"bl'c-?t g'#j'c og ii * ,b 'rfi 12 (Dan engkau tidak

mampu untuk membunuhnya, sekiranya berasal dari kelompolcrnu

niscaya engkau tidak ingin dia dibunuftl.t Sikapnya yang menafsirkan

kalimat, "Engkau tidak membunuhnya" dengan kalimat, ;b ),;lS lj
y);.t (Engkau tidak mampu membunuhnya), merupakan isyarat bahwa

kaumnya menghalanglnya untuk melakukan perbuatan itu. Adapun

rPada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Kalimat, 'sekiranya dia berasal dari
kelompokrnu... dan seterusnya', tidak tercantum dalam naskah yang ada pada kami.
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kalimat, 'eL-b\bttil 
11 lS"tironya dia berasal dari kelompokmu),

maka ini merupakan penafsiran kata, U.'i-i (engkau berdusta), yakni

dalam perkataanmu,'0.-7iL U.? ,il\i'u;:'k \ (Jikn dia berasal dari

suku Aus, maka alru aknn menebas lehernya).

Sa'ad bin Ubadah menuduh Sa'ad bin Mu'ad berdusta
sehubungan penegasannya akan membunuh penyebar berita tersebut
jika berasl dari kelompoknya. Begitu juga jika berasal dari selain
kelompoknya selama ada perintah untuk membunuhnya. Seakan-akan

Sa'ad bin Ubadah berkata kepadanya, "Bahkan yang kami yakini
justru kebalikan dari apa yang engkau katakan. Jika dia berasal dari
kelompokmu, maka engkau tidak akan membunuhnya. Namun, jika
dia berasal dari selain kelompokmu, maka engkau akan

membunuhnya."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa makna kalimat,
"Engkau berdusta", yakni engkau tidak akan membunuhnya, sebab

Nabi SAW tidak menyerahkan keputusannya kepadamu. Oleh karena

itu, engkau tidak mampu membunuhnya.

Saya telah menjelaskan riwayat-riwayat lain dan faktor yang

mendorong Sa'ad bin Ubadah untuk mengatakan apa yang telah dia
katakan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Sa'ad bin Ubadah

berkata, 'Engkau tidak mengucapkan perkataan ini kecuali engkau

mengetahui dia berasal dari suku Yr-hazraj." Dalam riwayat Ibnu
Hathib disebutkan, "Sa'ad bin Ubadah berkata, 'Wahai Mu'adz, demi

Allah engkau tidak bermaksud menolong Rasulullah, tetapi ia

hanyalah kedengkian antara kita di masa jahiliyah, dan kedengkian itu
belum hilang dari dada kalian." Ibnu Mu'adz berkata, "Allah lebih
mengetahui apayang aku inginkan."

Dalam Hadits Ibnu Umar disebutkan , *qt'J'*! *r'4 AJl.

(sesungguhnya engkau menginginkan dengannya kembali ke masa

Jahiliyah). Ibnu At-Tin berkata, "Perkataan Ibnu Mu'adz, 'l7ka dia
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berasal dari Aus, maka aku akan menebas lehemya', dia berkata

demikian karena Aus adalah sukunya, dan mereka adalah bani Najjar.

Dia tidak mengatakan demikian terhadap suku Khazraj, karena adanya

persengketaan antara suku Aus dan Khazraj sebelum Islam, dan hal itu

hilang seiring kehadiran Islam. Namun, sebagiannya masih tersisa

karena harga diri." Dia berkata, "Sa'ad bin ljbadah berbicara

berdasarkan harga diri dan menafikan kekuasaan Sa'ad bin Mu'adz

terhadap mereka, sementara dia berasal dari suku Aus." Dia berkata,

"Sa'ad bin tlbadah tidak bermaksud menyetujui apa yang dikatakan

Abdullah bin tlbay. Hanya saja makna perkataan Aisyah, 'dan

sebelumnya dia adalah laki-laki yang shalih', yakni sebelumnya dia

tidak pernah melakukan tindakan karena membela harga diri

kelompok. Bukan berarti dia membela orang-orang munafik."

Apa yang dikatakan Ibnu At-Tin ini adalah benar. Hanya saja

pernyataannya bahwa bani Najjar adalah kaum Sa'ad bin Mu'adz

adalah tidak benar. Bahkan mereka adalah marga Sa'ad bin Ubadah.

Mereka pun pada dasarnya tidak disinggung dalam kisah ini.

Salah seorang ulama menakwilkan apa yang terjadi antara Sa'ad

bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz dengan penakwilan yang jauh

sehingga terkesan bertele-tele. Dia mengklaim bahwa perkataan Sa'ad

bin Ubadah, "Engkau tidak membunuhnya dan tidak mampu untuk

membunuhnya", yakni jika dia berasal dari suku Aus. Dia

mengukuhkan hal itu dengan berdalil bahwa Ibnu Mu'adz tidak

mengatakan kepada suku Khazraj, "Kami menebas lehernya", bahkan

dia mengatakan yang demikian hanya kepada suku Aus' Maka hal ini

menunjukkan bahwa Ibnu Ubadah mengucapkan perkataan itu bukan

karena fanatik terhadap kaumnya, sebab jika berdasarkan fanaiisme

golongan, maka dia tidak akan ditentang oleh selain kelompoknya.

Dia berkata, "Penyebab perkataan itu bahwa yang terlibat langsung

dalam berita dusta menampakkan keislaman, sementara Nabi SAW

tidak membunuh mereka yang menampakkan keislamannya.

Maksudnya, kaumnya akan menghalangi siapa yang akan membunuh
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penyebar berita itu, karena tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk
membunuhnya. Seakan-akan dia berkata, 'Jangan katakan apa yang
tidak engkau lakukan dan jangan menjanjikan apa yang tidak mampu
engkau tepati'."

Kemudian dia menjawab perkataan Aisyah, "Sifat fanatisme
telah membuatnya marah", bahwa Aisyah saat itu sedang gundah
karena berita tersebut. Bisa saja ada dalam pemahamanya apa yarrg
lebih kuat darinya, lalu dia menjawab perkataan Usaid bin Hudhair
yang akan disebutkan berikut bahwa dia memahami perkataan Ibnu
Ubadah sebagaimana makna zhahirnya, dan tersembuny baginya
bahwa perkataan itu memiliki indikasi yang lain. Demikian yang dia
katakan, tetapi jelas terkesan dipaksakan.

Perkataannya, "Aisyah berkata demikian karena hatinya sedang
gundah", tidak dapat diterima, karena yang demikian hanya bisa
te{adi sekiranya Aisyah mengatakannya ketika fitnah itu berlangsung,
padahal kenyataannya Aisyah menceritakannya sesudah berlalu masa
yang sangat lama, hingga sempat didengar oleh Urwah dan selainnya
di kalangan tabi'in, sebagaimana telah saya sinyalir. Tentu saja saat

menceritakannya, kegundahan tersebut tak ada lagi. Adapun yang

benar, Aisyah memahami hal itu saat kejadiannya sesuai faktor
pendukung kondisi yang ada.

Mengenai kalimat, "Engkau tidak mampu membunuhnya",
padahal Sa'ad bin Mu'adz tidak mengatakan akan membunuhnya -

sebagaimana yaflg dia katakan sekiranya penyebar berita dusta dari
kalangan Aus- karena Sa'ad bin Ubadah memahami perkataan Ibnu
Mu'adz, "Engkau memerintahkan kami dengan perintahmu", yakni
jika engkau memerintahkan kami untuk membunuhnya niscaya kami
pun akan membunuhnya, dan jika engkau memerintahkan kaumnya

untuk membunuhnya maka mereka pun akan membunuhnya. Untuk
itu, Sa'ad bin Ubadah menafikan kemampuan Sa'ad bin Mu'adz untuk
membunuh penyebar berita dusta itu jika ia berasal dari kalangan
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Y-hazraj, karena dia mengetahui beliau SAW tidak akan

memerintahkan selain kaumnya untuk membunuhnya. Seakan-akan

Sa'ad bin tlbadah membuat Sa'ad bin Mu'adz berputus asa untuk

membunuhnya secara langsung. Hal itu didasarkan pada sifat

fanatisme yang disinyalir oleh Aisyah. Namun, pernyataannya ini

tidak mesti dipahami sebagai penolakan terhadap perintah Nabi SAW

untuk membunuh orang yang dimaksud, dan tak bisa pula dipahami

sebagai pembangkangan terhadap perintah beliau SAW. Sangat jauh

bagi Sa'ad bin lJbadah dari hal seperti itu.

Al Maziri memberi legitimasi atas perkataan Usaid bin Hudhair

kepada Sa'ad bin Ubadah, "sesungguhnya engkau munafik", bahwa

dia mengucapkannya, karena dorongan emosi yang memuncak dan

penekanan dalam mencegah sikap Sa'ad bin Ubadah yang berdebat

untuk Ibnu Ubay dan selainnya. Maksudnya, bukan kemunafikan yang

berarti menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran.

Dia berkata, "Barangkali beliau SAW tidak mengingkari perkataan

Usaid karena alasan tersebut."
t t , ra, 'kJ'i.'$"i Ttit (Usaid bin Hudhair berdiri). Nasabnya telah

aiseUuttan pada pemb ahasan tentang keutamaan.

5LiJ ;r;. # C U.r $i (Dia adalah putra paman Sa'ad bin

Mu'adz). Maksudnya, berasal dari marganya. Karena Usaid bin

Hudhair bukan putra paman Sa'ad bin Mu'adz secara langsung, sebab

nasab Sa'ad adalah Sa'ad bin Mu'adz bin An-Nu'man bin Umru' Al

Qais bin Zaid bin Abdu Al Asyhal. Sedangkan Usaid adalah Ibnu

Hudhair bin Simak bin Atik bin Umru' Al Qais. Maka keduanya

berkumpul pada Umru' Al Qais. Jumlah perantara di antara keduanya

hingga Umru' Al Qais adalah sirma.

i:rt :t p'4* ,isci i P, Sui lOia berkata kepada Sa'ad

bin Ubadah, "Engkau berdusta, demi Allah, sungguh kami alcan

membunuhnya."). Yatad kami akan tetap membunuhnya meski ia
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berasal dari kalangan Khazraj, jika Nabi SAW memerintahkan kami,
dan tidak ada bagi kamu kemampuan untuk menghalangi kami
melaksanakan perintah tersebut.

&t .Sr ,p J:Si 6tt-i,'l-J5l {Sesungguhnya engknu munafik

membela orang-orang munafik). Usaid meflgucapkannya kepada

Sa'ad bin tlbadah sebagai sikap keras dalam menentang perkataan
yang diucapkannya. Adapun maksud perkataannya, "sesungguhnya
engkau munafik", yakni mengerjakan perbuatan orang-orang munafik.
Lalu dia menafsirkannya dengan perkataannya, "membela orang-
orang munafik". Dia menjawab perkataan Sa'ad bin llbadah, "Engkau
dusta, engkau tidak akan membunuhnya", dengan perkataannya,

"Engkau dusta, sungguh kami akan membunuhnya."

Al Maziri berkata, "Perkataan Usaid ini maksudnya bukan nifak
dalam arti kufur, bahkan yang dimaksud adalah menampakkan rasa
kasih sayang terhadap suku Aus, kemudian tampak darinya pada kisah
ini perkara yang berlawanan dengan hal itu sehingga serupa dengan
keadaan orang munafik, sebab hakikat nifak adalah menampakkan
sesuatu dan menyembunyikan selainnya. Barangkali inilah alasan

sehingga Nabi SAW tidak mengingkari perkataan Usaid."
'):JJi (Maka terjadi keributan). Ia mengacu pada pola kata

tafaa'ala dari kata tsaurah (pergolakan). Adapun makna 'kelompok'
di sini adalah kabilah, yakni sebagian mereka bangkit menghampiri
sebagian yang lain disertai kemarahan. Dalam hadits Ibnu Umar
disebutkan , )2:. '.,t'Fi 

)6i'i.';d-'?ut (Sa,ad bin Mu'adz berdiri dan

menghunus pedangnya).

r.r-l*;" Ot r rXa oJL lUingga mereka berkeinginan untuk saling

membunuh). Ibnu Juraij menambahkan dalam riwayatnya tentang

kisah berita dusta di tempat ini, ,?!t-e i : jail.'#jui :atb i.t',SG

i:flit lS"Uogian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Tempat

FATHUL BAARI _ 425



perjanjian dengan kamu adalah di Al Harrah'). Maksudnya, tempat

di pinggiran kota Madinah, yang mereka jadikan tempat berperang.

ry(:; ;r'&bt J- &j * to' ..,,; i, ir-; & e (Rasutuuah

SAII' terus berusaha menenangkan mereka hingga mereka diam).

Dalam riwayat Ibnu Hathib disebutkan, t "<t l,tlt iir*r're'i-'J'i *
t ot . i. . t.,>':b)t i:{^ si, @eliau terus memberi isyarat dengan tangannya

kepada orang-orang ke segala arah hingga suara meniadi tenang).

Dalam riwayat Fulaih disebutkan, fJ{*" Ct'e:d$'Jp (Beliau turun

[dari mimbarJ, lalu menenangkan mereka hingga diam). Sementara

dalam riwayat Atha' Al Khurrasani dari Az-Zuhi disebutkan, 'Fii
"#, (AnUou menghalangi di antara mereka).

4s gt"';# (Aku tinggal pada hariku itu). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,'{,3'1t (aku menangis). Ia adalah riwayat

Fulaih, Shalih, dan lainnya.

€p ,!t;.i'C*6 (Dipagi hari kedua orang tuaku berada di

sisiku). Yakni keduanya datang dari rumahnya ke tempat Aisyah:

Bukan berari Aisyah pulang ke rumahnya dari tempat keduanya.

Dalam riwayat Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar yang dikutip Ath-

Thabari disebutkan,'"41i *. e gb (Aku berada di rumah kedua orang

tuaku).

JT3 # 
"#J 

U1 6t" telah menangis dua malam satu hari).

Yakni malam dimana Ummu Misthah menceritakan kejadian padanya

dan hari dimana Nabi SAW berkhutbah, ditambah malam berikutnya.

Dalam riwayat Fulaih disebutkan , J73'r#',*J 3-11 1,ltcu telah

menangis dua malamlat dan satu hari). Seakan-akan penisbatan kedua

malam itu kepada dirinya, karena apa yang terjadi terhadap dirinya

pada kedua malam tersebut.
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Lji L4, @ada saat keduanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan , tA #i;1 (Dan ketika saat keduanya).

(S "dLi .rJllt'ol Ot |h'- (Keduanya mengira tangisan akan

memecahkan hatiku). Dalam riwayat Fulaih disebutkan, "pi ;
(hingga aku mengira). Kedua versi ini mungkin dipadukan bahwa

mereka semua mengira seperti itu.

UlLjd (Seorang meminta izin). Demikian yang tercantum.

Namun, dalam kalimat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan

secara redaksional, dimana seharusnya adalah, "Seorang perempuan

datang dan minta izin." Sementara dalam riwayat Fulaih disebutkan, i1

Uiig,:,r (Tibaaiba seorang perempuan minta izin).

;r-aJ\t ;ra"af;r (Seorang perempuan dari kalangan Anshar). Saya

belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang

meminta izin tersebut.

|,rJ.5 ,P ;; t* (Ketika komi dalam keadaan seperti itu). Da\am

riwayat Al Kasymihani disebutkan,',il.k ,;; t*i (Ketika knmi dalam

keadaan demikian). Ini adalah riwayat Fulaih, sedangkan yang

pertama adalah riwayat Shalih.

F:ii; iirr k A' jr-l W|pt (Rasutultah SAW/ masuk

kepada kami). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan , 'dJii

j>3r ,*li': P) * ir' ,.,]-a yt l":-,t r*|F ,-h'ttl Ca*'*:ti
iJ,q ',Fj \# ,f "qti ,a&s\ si eagi harinya kedua orqng tuaku

berado di sisiku. Keduanya senantiasa demikian hingga Rasulullah

SAW masuk dan melal<sanakan shalat Ashar. Kedua orang tuaku telah

menyanggahku dari kanan dan kiriku). Dalam riwayat Ibnu Hathib

disebutkan, e*) ii ,*'.b ,;, *', * io' *l2 l' .JF, ,Eis
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(Rasulullah SAW datang hingga duduk di atas tempat tidur depanku).

Kemudian dalam hadits Ummu Ruman disebutkan , 'g:t. cJ e.O'bi

u.k a*'et|ys il J-', * Xo' ,p ,ort'oi1i,c6t ,;;it W.U€ iar

'l-i6 tL's; g"p e'dAr;Jtt ,*6r;"lir aoi,U6 t9r; i'r3 '; ,j6
'eU.O osii ,'nil (Sesungguhnya Aisyah dalam keadaan seperti itu dan

sedang menderita demam yang tinggi. Ketika Nabi SAllt masuk,

beliau mendapati Aisyah demikian. Beliau bertanya, "Bagaimana

keadaannya?" Dia (Ummu Ruman) berkata, "Dia menderita demam

yang sangat tinggi". Beliau bersabda, "Barangkali karena cerita

yang diperbincangkan?" Dia menjawab, "Benar!" Maka Aisyah pun

duduk).
1 - ": . t1. t",' 1.a, ,i.i',-,',-',o,

u,.'U:, e fi. ,; i I t|b 4 w: ,# ',Y 6 'E b qy ',r);*" l'r
fteliau belum pernah duduk sebelumnya di sisiku sejak dikatakan apa

yang dikatakan, dan telah berlalu satu bulan tidak diturunkan wahyu

kepadanya tentang urusanku). As-Suhaili meriwayatkan bahwa

sebagian ahli tafsir menyebutkan lamanya adalah sekitar 31 hari, maka

dalam riwayat di atas bilangan satuannya tidak diperhitungkan. Dalam

riwayat Ibnu Hazm dikatakan lamanya adalah 25 hat', atau lebih.

Dalam hal ini mungkin untuk digabungkan bahwa ia adalah waktu

antara kedatangan Aisyah ke Madinah dan turunnya Al Qur'an
berkenaan dengan kisah berita dusta. Adapun penetapan satu bulan

adalah waktu yang awalnya Aisyah datang ke rumah orang tuanya

setelah sampai berita kepadanya.

Ji{i (Beliau bersyahadat). Dalarn riwayat Hisyam bin Urwah

disebutkan, r4b ;1f1ht l^ns l\eliau memuji Allah dan menyanjung-

Nva).

r*31 t3 gS 
,.iJ'r3'4tf 

*J.tb ti-'$i. $l (Ammaa ba'du, wahai

Aisyah, sesungguhnya sampai kepadalru tentang dirimu begini dan

begini). Ia adalatr kiasan tentang berita dusta yang dituduhkan
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kepadanya. Saya tidak melihat pada satu jalur pun penegasan akan

kalimat yang dimaksud. Barangkali analogi itu dari perkataan Nabi

SAW secara langsung. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, fu.O U-

€.:l-5, ;:r-, *:),3 # btl il,r ,ia ,.$r )f,'n ,*$.6 oG iii'^11 (wahai

Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadamu perkataan orang-

orang, maka bertakwalah kepada Allah, seandainya engknu telah

melakukan keburulran maka bertaubatlah).

?tt *'#.i L-i *'oV flit" engkau terbebas darinya, niscaya

Allah akan membebaskanmu). Yakni melalui wahyu yang diturunkan

tentang itu, baik berupa Al Qur'an maupun lainnya.

i-&i( '*'o, (Jika engkau telah menyentuh suatu dosa).

Yakni terjadi dari dirimu perbuatan yang menyalahi kebiasaan. Inilah

hakikat dari makna kata ilmaam.

a-J!..r J:itt ts,$;JA (Mohontah ampunan kepada Allah dan, '._v'_J . .

bertaubatlah kepada-Nya). Dalamriwayat Ma'mar disebutkan, ,fri i
4l (f"*udian bertaubatlah kepadanya). Sementara dalam riwayat

Abu Uwais disebutkan , ,i\J 91jbi 93 o1 iii 9>tji.'H Tf 6\

(Sesungguhnya engkau termasuk perempuan keturunan Adam, jika

engkau telah melakukan kesalahan maka bertaubatlah).

u#hr i"r-r 1' ,-)t+s i iurJ'yt tsy*t' tP (Sesungguhnya

seorang hamba apabila mengakui dosanya kemudian bertaubat, maka

Allah akan menerima taubatnya). Ad-Dawudi berkata, "Nabi SAW

memerintahkan Aisyah mengaku dan tidak menganjurkannya untuk

menyembunykan, adalah untuk membedakan antara istri-istri Nabi

SAW dan selain mereka. Istri-istri beliau SAW wajib mengaku atas

apa yang terjadi pada mereka dan tidak menyembunyikannya. Sebab

tidak halal bagi seorang Nabi tetap memperistrikan perempuan yang

telah melakukan perbuatan seperti itu. Berbeda dengan perempuan-
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perempuan lain yang dianjurkan menyembunyrkan hal serupa."

Pernyataan Ad-Dawudi ditanggapi Iyadh seraya berkata, "Dalam

hadits tidak ada keterangan yang mengindikasikannya. Bahkan tidak

ada keterangan yang menyatakan beliau memerintahkan Aisyah untuk

berterus terang. Beliau hanya memerintahkan Aisyah memohon

ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya, yakni antara dia

dengan Tuhan-Nya. Maka tidak ada ketegasan perintah mengakui

perbuatarurya secara terus terang di hadapan manusia." Namun,

konteks jawaban Aisyah mendukung pernyataan Ad-Dawudi. Hanya

saja yang diakui menurutnya bukan kemutlakannya. Maka
perhatikanlah. Adapun pemyataan Iyadh didukung riwayat Hathib,1 ? ' \ "ot ' ;i$ l1?rt 6p.j-a * ** 9:S ol,,Oi'S6 da4lll iJL-..a ntlt rJyl t'.

)lii},.,:9de l,lXyah berkata, "Bapakku berkata, 'Jika engkau telah

melakukan sesuatu maka mohonlah ampunan kepada Allah, dan jika
tidak maka beritahukan kepada Rasululah SAW tentang permintaan

maafmu'.").

!r--t i '# (Air mataku berhenti). Yakni tidak lagi keluar. Al

Qurthubi berkata, "Penyebabnya bahwa sedih dan emosi apabila salah

satunya menimpa seseorang, maka air mata akan lenyap karena

panasnya musibah."
t*+l J s-r, $ampai aku tidak merasakan). Yakni tidak

mendapati.

6 a;]i r; nrrl :j6 ,j6 u+ *t *\t oa lt lrt'--;i ,g.\'cli
i;i @ht berkata kepada bapakku, "Jawablah Rasulullah SAIV'atas

apa yang beliau katakan." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak,tahu
apa yang harus aku katakan"). Dikatakan, Aisyah mengatakan seperti

itu kepada bapaknya, meski pertanyaan berkenaan dengan perkara

batin yang tidak diketatrui oleh bapaknya. Hal itu sebagai isyarat

bahwa apa yang ada dalam batinnya tidak menyelisihi zhahirnya.

Seakan-akan Aisyah berkata kepada bapaknya, "Bersihkan namaku
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dengan apa yang engkau sukai, dan engkau sangat yakin akan

kebenaran yang engkau katakan." Hanya saja Abu Bakar menjawab

dengan perkataannya, "Aku tidak tahu", karena dia seorang yang

antusias mengikuti Rasulullah SAW. Maka dia memberi jawaban

yang sesuai dengan pertanyaan dari segi maknanya. Disamping itu,
meski Abu Bakar yakin bahwa anaknya terbebas dari tuduhan itu,
tetapi dia tidak suka melakukan sendiri upaya membersihkan nama

baik anaknya. Demikian juga jawaban atas perkataan ibunya, "Aku
tidak tahu." Dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan, "Dia
berkata, 'Apa yang harus aku katakan?"' Dalam riwayat Abu Uwais,
"Aku berkata kepada bapakku, 'Jawablah!' Dia berkata, 'Aku tidak
akan melakukannya, dia adalah Rasulullah SAW yang wahyu turun

kepadanya'."

pt'-,-frr'H l# i?i l'$lr 
"rro "-rv 

s|, :'ai @isyah berkata,

"Aku berkata, 'Sementara aku adalah perempuan yang masih muda,

dan tidak banyak membaca Al Qur'an"). Aisyah mengucapkan hal

ini sebagai legitimasi atas sikapnya yang tidak mampu menyebut

nama Ya'qub AS seperti yang akan disebutkan. Dalam riwayat

Hisyam bin Urwah disebutkan, * cjll:?ttr i>l;t'c.:ri33 ,i$""t tlii
i6i r;f C "j'"bi p w. (Ketfka keduanya tidak menjawabnya, maka aku

bersyahadat dan memuji Allah serta menyanjung-Nya dengan apa

yang layak bagi-Nya. Kemudian aku berkata, "Amma ba'du"). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ,t-li 'j 
"*i 

o-#t'Se War Al
$;.1t1f S q r'i 1 ittrl getika keduanya membisu atas diriku, maka

air mataku bercucuran dan aku menangis. Kemudian aku berkata,
"Demi Allah, aku tidak bertaubat selamalamanya dari apa yang

mereka perbincangkan ".).

'$-i:t fi"j; '"t up ltttngga tetap dalam diri kalian). Dalam

riw ayat Ful aih di s eb utkan den gan kata w a q q ar a (tertanc ap) .
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yr#:*i (Kalian membenarkannya). Dalam riwayat Hisyam bin

Urwah disebutkan , '€;.tii &.-Ji3 a+r}JSJ l-i lxatian telah

memperbincangkannya dan diserap oleh hati kalian). Aisyah

mengatakan hal ini -meski tidak seperti yang sebenarnya-sebagai

perbandingan atas sikap mereka yang demikian serius dalam meneliti

urusannya. Sementara dia -yang mengetahui kebersihan dirinya dan

kedudukannya- beranggapan bahwa bagi yang mendengar berita itu
agar mendustakannya. Namun, alasan mereka adalah mereka ingin
membantah siapa yang menyebarkan berita dusta tersebut, maka tidak
cukup hanya dengan membantah apa yang mereka katakan atau

berdiam diri. Bahkan harus meneliti secara cermat sehingga dapat

membantah tuduhan mereka. Atau yang dimaksud oleh Aisyah adalah

mereka yang membenarkan perkataan para penyebar berita dusta.

Hanya saja dia menggabungkan juga mereka yang tidak
mendustakannya.

Wilit:;1 (Kalian tidak akan mempercayaiku akan hal itu).

Yakni kalian tidak akan meyakini kebenaranku. Dalam riwayat

Hisyam bin Urwah disebutkan, €'+ e-llti t giaaHah hal itu

bermamfaat bagiku di sisi kamu). Lalu pada bagian kedua, dia
mengatakan, ;S:rbJ $ungguh kalian akan membenarkanku). Hanya

saja Aisyah mengatakan demikian, karena seseorang diberi sanksi atas

pengakuannya. Dalam hadits Ummu Ruman disebutkan, lJ'.J/o1

"o):ttj 
r t-ii Ui qi:*l (Sekiranya aku bersumpah kamu tetap

tidak membenarkanku. Jika aku mengatakan maka kolian tidak akan

memaa/kanku).

,)tJ'-3i 'J*ti Li )1$ (Demi Allah, aku tidak

perumpamaan untuk kalian). Dalam riwayat Shalih, Fulaih, dan

Ma'mar disebutkan,'\Li ;)';<'t'+i r; (Atat tidak mendapatkan

perumpamaan bagi kalian dan alat).

mendapatkan
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t t 1',.a'li:"'iCl Jy 1!(Kecuali perkataan bopakku, yaitu Yusuf). Ibnu

Juraij menambahkan dalam riwayatnya , iL)r ;';1J\ (Narnunl,a

hilang dari ingatanku). Sementara dalam riwayat Hisyam bin Urwah
disebutkan, *\rriiV+Xpyt::;ir1 (Aku mencari nama Ya'qub

namun aku tidak mampu). Kemudian dalam riwayat Abu Uwais
disebutkan, )9-,it Ot1.:l.t) 1L3Jr ,y G 6.a'fr e\'c,l; (Aku lupa

nama Ya'qub karena tangisa'.n aon ponornya hati yang menimpaku).
, / , t/

Dalam hadits Ummu Ruman disebutkan, *.') t'J-ii$ €,*JJ s+
(Perumpamaanku dan perttmpamaan kalian adalah seperti Ya'qub

dan anak-analatya). Namun, riwayat ini dikutip dari segi makna,

karena dalam riwayat Hisyam dan selainnya ditegaskan bahwa dia
tidak mampu mengingat nama bapaknya Yusuf.

€4'tt ;b 
"*thJti 

dW j gemuaian aku berpindah dan

berbaring di atas tempat tidurku).Ibnu Juraij rnenambahkan, '*:::

lft * *.gs (Aku memalingkan wajahku ke arah tembok).

d.,tn ,i.; iirr l! L-"r. ;t'*1 )* 6b (Dan aku saat itu

mengetahui bahwa aku terbebas dari tuduhan dan Allah akan

membebaskanku dengan kebersihanku). Ibnu At-Tin mengklaim
bahwa dalam riwayatnya disebutkan, e'.";ritrbfj yakni dengan

tambahan huruf nun pada bagian akhir. Dia berkata, "Versi ini kurang
berdasar, karena nun wiqaayah (nun yang digunakan untuk
rnenghindari tanda di akhir huruf kata benda) tidak masuk pada kata
kerja untuk menghindarkannya dari tanda kasrah. Sedangkan kata
benda maka diberi tanda kasrah sehingga tidak butuh pada huruf nun."
Adapun yang kami temukan dalam semua riwayat menyebutkun, ,.j?
tanpa tambahan huruf nun. Kalaupun apa yang dikatakannya benar,

maka kata seperti itu ditemukan dalam sebagian dialek.
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'ou ,f G e.i:j3 &gt Gy ei.# lin' '01'&i * ,; ltt ,#i
ia",f ht &" oi ;,2 ;ii (Akan tetapi demi Atlah, aku tidak pernah

menduga Allah menurunkan wahyu yang dibaca tentang urusanku,

sungguh urusanku dalam diriku lebih rendah daripada harus

diperbincangkan Allah dengan suatu urusan). Yunus menambahkan

kata.rE @ibaca) dalam riwayatnya. Dalam riwayat Fulaih disebutkan,

$ 1,/ li/fr., '& ui ga (Daripada membicarakan dalam urusanku

dengan Al Qur'an). Kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq

ditambahkan, \H) +dt e|A @ibaca di masjid-masjid dan

dibaca saat shalat).

';-]+p i,r k i' J-*:,; irtt artt (Demi Allah, tidaklah

Rasulullah SAW berbalik). Yakni belum meninggalkan tempat'

Bentuk dasar kata raarna adalah ar'riim. Berbeda dengan raama yang

bermakna 'menuju' dimana bentuk dasan-rya adalah cr-ruum. Kedua

kata ini berbeda pada bentuk kata keqa mudhari' (ptesent tense).

Dikatakan, raatna - yaruutnlt - rilumon dan raama - yariimu - riiman.

Lalu pada riwayat ini pelaku sengaja tidak disebutkan. Sernentara

dalam riwayat Shalih, Fulaih, Ma'mar, dan selain mereka tercanturn

kata, "majlisnya", yakni beliau belum meninggalkan tempat

duduknya.

F#' F( |ybi a?'l: (Dan tidak seorang pun yang keluar dari

ahli hait). Yakni orang-orang yang saat itu hadir di rumah tersebut.

Kemudian dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, l.:;,i r"b?ut S'Sit
.?., o". A&L;b r-U., *It ilt up @llah menurunkan kepada Rasul-Nya saat

itu juga).

,r*;Jr'U i:ih:ti- og 6'o;;6 peliau ditimpa burafuaa' yang biasa

menimpanya). Burahaa' artinya demam yang tinggi' Ada juga yang

mengatakan artinya adalah kesulitan yang sangat. Sebagian lagi
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mengatakan, maknanya adalah panas yang tinggi. Dari sini diambil
kata "baralta bii al hammu", artinya kegelisahanku meneapai

puncaknya. Dalam riwayat Ishaq bin Rasyid disebutkan, iJ:jt;t
(Dan ia adalah keringat). Makna inilah yang ditegaskan Ad-Dawudi.

Namun, ini hanyalah penafsiran dari segi konsekuensi umum. Sebab

kesulitan yang sangat umumnya akan menimbulkan keringat. Dalam

riwayat Ibnu Hathib disebutk an, cfut ,;lf?-;.'er,-3' (matanya

melotot ke atap). Dalam riwayat Umar bin Abu Salamah dari

bapaknya, dari Aisyah yang dikutip Al Hakim , ie:1 $ ow?1?] AVi'

S:,Sr 6;e.i urir Wonlu datang kepada beliau. Apabila wahyu datang

kepada beliau maka keringat mengucur deras). Dalam riwayat Ibnu

Ishaq disebutkan , ?"i 
',HiSt:'t g\'&i 'rib3't 7't;i5 {Aaiou

menyelimuti dirinya dengan kain dan aku meletakkan bantal dari kulit
di bawah kepalanya).

6,ilr ) jar *U 
"s f- 

e p:t oit b grriir b e ):";4 ut ,?
* )';" (Hingga keringat berjatuhan darinya bagaikan butiran

mutiara, sementqra beliau berada pada hari yang sangat dingin,
karena beratnya perkataan yang diturunknn kepadanya). Al Jumaan
artinya mutiara. Ada juga yang mengatakan ia adalah biji-bijian yang

dibuat dari perak sehingga menyerupai mutiara. Ad-Dawudi berkata,

"Ia adalah mutiara putih." Namun, pengertian pertama lebih tepat.

Tetesan-tetesan keringat beliau SAW diserupakan dengan mutiara,
karena sifat dan keindaharurya serupa. Ibnu Juraij menambahkan

dalam riwayatnya , ,i ','t *V ?nt e lt )y| Ji'Fi U;# ,.Si ;i i,3

W.c4t ,# ,#:$ $$ *.:.o 4 pt, ii 't7 t 6 s.t1!)r ',y Jlbi ,;zt
(Abu Bakar berkata, "Aku pun melihat kepada Rasulullah SAW dan

ala.t khawatir akan diturunkan dari langit apa yang tidak ada jalan
untuk menghindarinya. Lalu aku melihat kepada Aisyah ternyata
wajahnya tampak ceria. Maka alat berharap yang demikian itu ada
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padanya"). Dalamriwayat Ibnu Ishaq disebutkan , Lb j U )itrti Ul $it

nr ,i; itr J't-j *'q'r..;;t',s1.i *rt ns.rs ? ht'oit ,u-, J i7 s

}-3''JW 6 j:1x,1tr'c 
GU ai re vl t#:1 "e'F i* ;b &, #

(Adapun aku, demi Allah, aku tidak terkejut. Sungguh aku telah

mengetahui bahwa aku bersih darinya dan Allah tidak akan

menganiayaku. Sedangkan kedua orang tuaku, maka kesusahan hati

Rasulullah SAW tidak hilang hingga aku mengira bahwa nyawa

keduanya akan keluar karena takut akan datang dari Allah
pembenaran apa yang dikatakan orang-orang). Serupa dengannya

tercantum juga dalam riwayat Al Waqidi.

',!rbi- $1 $ettau tertawa). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah

disebutkan ,'+'#" *'t ,e':':lt'#\ ,;it e e:l (Lalu diangkat

darinya dan aku melihat kegembiraan pada wajahnya dan beliau

mengusap keningnya). Lalu dalam riwayat Ibnu Hathib disebutkan,

it:.,'tr- e+tT A'F\ ;ie |!rA",:.t: t q$it * Jlt hfi q$ry
'$r'e:* (Demi yang memuliakannya dan menurunkan Al Kitab

kepadanya, beliau terus tertawa hingga aku melihat gigi-gigi
gerahamnya karena gembira. Kemudian beliau mengusap wajahnya).

)U d;*3 ";; btt $i zl;b 6- W; " ilt1 J'.i UGli (Adapun

kalimat pertama yang diucapkannya adalah; wahai Aisyah, Allah

Azza Wajalla telah membebaskanmu). Dalam riwayat Shalih bin

Kaisan disebutkan,'a;.:,O ui 'i6 (Beliau berkata, 'Wahai Aisyah'.).

Sementara dalam riwayat Fulaih disebutkan, g;-Ly'*tO U,d i6 ilf

)t.p. fl ,tlr (Beliau berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, pujitah Allah,

sungguh Dia telah membebaskanmu [membersihkan namamuJ'). Lalu

dalam riwayat Ma'mar disebutkan, q#.i (Bergembiralah). Demikian

juga dalam riwayat Hisyam bin Urwah. At-Tirmidzi menukil melalui
jalur ini dengan redaksi, 9-3A7.i1,''JIf 'r-li ,iLr.o U rs-Ht (Berita
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gembira wahai Aisyah. Sungguh Allah telah menurunkan tentang

kebersihanmu). Dalamriwayat Umar bin Abi Salamatr disebutkail : jf
z::;.b U €fi (Beliau bersabda, 'Bergembiralah wahai Aisyah'.).

):f;'fr *, g\t rXi (Adapun Allah telah membebaskanmu

[membersihkan nama bailcrnuJ). Yakni melalui Al Qur'an yang

diturunkan.

iirr :r i;;i 1:r .i*1* ilri r ,lJii dG ,^;y €j,;iluii
(Ibuku berkata, "Berdirilah kepadanya." Aisyah berkata, "Aku

berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak
akan memuji kecuali Allah'."). Dalam riwayat Shalih disebutkan,
gilr ii,' rt 3u;i \'oL,,i 1') -l.iii ,t trrl |Ci ,ill*'j ,;i ;uut
d,rt;.'lfi ltOutu berkata kepadaku, 'Berdirilah kepadanya'. Aku

berkata, 'Demi Allah, aku tidak berdiri kepadanya dan tidak
memujinya, dan aku tidak memuji kecuali Allah yang telah
menurunkan pembebasan diriku [dari tuduhanJ'). Ath-Thabari
meriwayatkan melalui jalur ini, t-,Sti1l ilrr i;;f (Aku memuji Allah

bukan kepada kalian berdua). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan,
tsJ'it )rt tra,i-ii5 (Aku berkata, 'Dengan memuji Allah dan

mencela kalian berdua'.). Sementara dalam riwayat Abu Uwais
disebutkan, uk":&: l3ht 17n (Kami memuji Allah dan tidak memuji

kalian berdua). Lalu dalam hadits ummu Ruman dan juga hadits Abu
Hurairah disebutkan,'!'r.-;i f irr i;ij ,Ufi (Dia berkata, ,,Kami

memuji Allah dan tidak memujimu".). Dalam riwayat Umar bin Abi
Salamah dan juga dalam riwayat Al Waqidi disebutkan riwayat yang
serupa. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hathib disebutkan, !!7ei,l itttl

e abl'r;t.|lji (Demi Allah, kami tidak memujimu dan tidak memuji

sahabat-sahabatmu). Dalam riwayat Miqsam dan Al Aswad serta
dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan,'O;.t^Ji'$;J \'!i&J 11 (Dan
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kami tidak memujimu serta tidak memuji sahabat-sahabatmu). Ll
Aswad menambahkan dalam riwayahrya dari Aisyah , yt l'yij'iif)
*4 o.i.i ,{# ,'ry q* ";riti,$# &') {o At ;- 6otulullah SAW

J , J ' rl.-v

rrtemegang tanganku, lalu nktt menurilr tanganku darinya. Maka Abu

Sakar me.nghardikku).

Legitimasi bagi Aisyah dalam mengucapkan hal itu adalah apa

yang dia sebutkan, yaitu sikap mereka yang tidak rnau bersegera

mendustak an apa yang disebarkan para pembawa berita dusta, padahal

mereka mengetahui kebaikan perjalanan hidupnya. Ibnu A1 Jauzi

berkata, "Hanya saja Aisyah mengatakan hal itu sebagai sikap manja

seperti halnya seorang kekasih bermanja kepada kekasihnya'" Ada

pula yang berpendapat bahwa Aisyah mengisyaratkan keesaan Allah

dengan perkataannya, "Dialah yang rnenurunkan pembebasanku

fpembersihan nalna baikku]", maka sangat sesuai biia dalam pujian

pun diesakan, tetapi ini tidak berkonsekuensi tidak adanya pujian

sesudah itu.

Iv{ungkin juga dia berpegang kepada makna zhaht sabda beliau

SAW kepadanya, "Puiilah Allah". Maka dia memahaminya sebagai

perintah untuk niengesakan Allah dalam pujian. Oleh karena itu, dia

mengatakan seperti di atas. Adapun kalimat yang dia tambahkan,

semuanya berasal dari emosinya. Ath-Thabari dan Abu Awanah

meriwayatkan dari jalur Abu Hushain dari Mujahid, dia berkata, ti6

i:-'ef x r tji tti* ,fl|U, (Aisyah berkata ketika turun pemberian

maaf kepadanya, maka Abu Bakar mencium kepalanya, "Alu berkata,

'Mengape engkau tidak memaaftanku?' ,4bu Bakar berkata, 'Langit

ft'tdna yang ntenaungiku eJan bumi mano yang ntenopangku jika aku

mengatakan apa yang aku tidak ketshui'.").
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t4)E (Maka Allah menurunkan, 'sesungguhnya orang-orang yang

menyebarkan berita dusta adalah sekolompok dari kamu, jangan
kamu mengira...' sepuluh ayat semuanya). Saya (Ibnu Hajar) katakan,
ayat kesepuluh yang dimaksud adalah firman Allah, "Allah
mengetahui dan kamu tidak mengetahui". Akan tetapi dalam riwayat
Atha' Al Khurrasani dari Az-Z\hi disebutkan, "Maka Allah
menurunkan,' s es un gguhny a or ang-oran g yang menyeb arkan -hingga
firman-Nya- sesungguhnya Allah mengampuni untuk kamu dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'. " Jumlah ayat hingga ayat
ini adalah 13 ayat. Barangkali dalam perkataan Aisyah, "sepuluh ayat"
terdapat penggenapan angka.

Dalam riwayat Al Hakam bin Utbah yang dikutip Ath-Thabari
disebutkan, "Ketika orang-orang terlibat dalam urusan Aisyah
disebutkan hadits secara ringkas tentang dan di bagian akhirnya- maka
Allah menurunkan 15 ayat surah An-Nuur hingga firman-Nya,
'Vl/anita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji pule'." Riwayat ini

juga dalam konteks majaz dan jumlah ayat hingga tempat ini adalah
16 ayat. Dalam riwayat mursal Sa'id bin Jubair yang dikutip Ibnu Abi
Hatim dan Al Hakim datam kitab At lktil, 4.ub q ?p g,G u,;l

Gf U:: -ll St - ryia ;-iir'011 i3ab lU.;t',i u.k (Maka turuntah

delapan belas ayat surah An-Nuur berturut-turut yang mendustakan

mereka yang menuduh Aisyah; 'sesungguhnya orang-orang yang
menyebarknn berita -hinggafirman-Nya- rezeki yang mulia). Namun,
dalam riwayat ini juga terdapat permasalahan seperti riwayat-riwayat
sebelumnya.

Adapun jumlatr ayat yang turun jika ditinjau lebih teliti adalatr

17 ayat. Az-Zamakhsyari berkata, "Tidak ada dalam Al eur'an
kecaman keras terhadap kemaksiatan sebagaimana yang terjadi pada

kisah berita dusta, dimana disampaikan dengan ungkapan yang sangat

ringkas dan padat, yang mencakup ancaman keras, teguran tegas, dan
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pencegahan yang hebat, mengagungkan perkataan tentang itu dan

memburukkannya dengan beragam cara yang tepat. Bahkan kadar

ancaman bagi para penyembah berhala masih lebih rendah daripada

itu. Tidaklah hal itu melainkan untuk menampakkan ketinggian

derajat Rasulullah sAw dan membersihkan siapa yang memiliki

hubungan dengannya."

Dalam riwayat Abu Daud dari Humaid Al A'raj, dat', Az-Ztthi,

dari Urwah, dari Aisyah disebutkan, 'Fs 
^J;hr & l' J't'l'd,

,+t' i,) g')r l@tg #, g,i^lt,ltur\'rli,'Jtt i yt,f ,a?rl-i,2"s)

G<i-. ^* *lu:f1ie 6asulullah SAW duduk dan menyingkap kain

dari wajahnya kemudian mengucapkan, "Aku berlindung kepada

Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang

terkutuk, 'sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita dusta

itu adalah sekelompok daripada kamu'."). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, "Kemudian beliau keluar menuju orang-orang dan

berkhutbah kepada mereka lalu membacakan ayat-ayat tersebut."

Mungkin dipadukan bahwa beliau SAW membaca ayat-ayat tersebut

di sisi Aisyah kemudian keluar dan membacakannya kepada orang-

orang.

3 ;:',Su 6,"r;. e tb lirr .11f il3 gettka Allah menurunkan hal

itu tentang pembebasanku [pembersihan nama baikku]. Abu Bakar

berkata). Dari keterangan ini dapat disimpulkan tentang

disyariatkannya untuk tidak mernberi sanksi atas suatu dosa selama

belum ada kepastian, karena Abu Bakar tidak memutuskan nafkah

kepada Misthah melainkan setelah dosanya terbukti.

q rr.".t/. (Karena hubungan kerabat dengannya). Penjelasannya

telah disebutkan.

9 ') (Dan kefakirannya). Sebab lain sehingga Abu Bakar

memberikan nafl<atr kepadanya.

i:
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e':-..,,)d.jr-i g;--t' lt-)i. (Seteluh apa yang diu kutakun terhuckry

Aisy-uh). Yakni tentang Aisyah. Dalam riwayat Hisyam bin Urw'ah

diseburkan , t:r--;.1#q \r.b> Fq ) ui * i.i |.));i (Abu Bukur

bersumpah unluk tidak mentberi ntun fctat kepudu Misthuh selumu-

lumunyu).

,L;U- )J (Dunjurtgun bersuntpuhl. Hal ini akan dijelaskan pada

bab tersendiri.
t '.a .?. '.o .?.t3;e:a)1t9in)1 (Henclukluh nremberi nruuf dun berlupang dudu).

Inram Muslim berkata, Hibban bin Musa nrenceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak memberitakan kepada kami, dia berkata,

"Ini adalah ayat paling menrberi harapan dalam kitab Allah."
' 1 ' "-' ; ! -i.;r ari )J., k i.l'Jo reou Bukur berkutu,. 

-J 
dll .-cr,r rJl r-,1\)./

"Buhkan, demi Allah, sesungguhnyu uku mencintai ugar Alloh
nrcmberi ontplttlutt kepadaku). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah

disebutkan , tj 'yX ui 
t 

"r,i 
rJl.,t: U 1'; C (Bahkan clenti Allah u,ctltui

Tuhun kunti, sungguh kanti mencintai agor Engkau ntengompuni

kami).

"o-i$r 
*;l'*'l (Dia mengembalikctn na/kah kepacla

Misthuh). Yakni memberikannya kembali. Dalam riwayat Fulaih

disebutkan, )Jb *4i-i,( .siir * Jlg'j (oio nrutgembalikctrt

kepuda Misthoh qpa yang biasa diberikan kepadanya). Sementara

dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan,'€b;-i,6 t, i;O3 lOin

mengembalikan kepadanya apa yang biasa dia lakukan). Lalu dalam

riwayat Ath-Thabarani dikatakan bahwa dia memberikan kepada

Misthah dua kali lipat dibanding apa yang diberikan sebelumnya.

, . '-.a . .o. t'

ir+ ei.r !;,-j JtI (Bertanya kepada Zainab binti Jahs_y). Yakni

u*-r, mukminin (istri Rasulullah).
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q;e-t't ,# ei (Aku memelihara pendengaran dan

penglihatanku). Yalirli aku tidak menisbatkan kepada keduanya apa

yang belum aku dengar dan lihat.

\r4t*3 t 16 ,lt A) (Dialah yang biasa menyaingiku). Yakni

berusaha berada di atasku. Berasal dari kata as-sumuw, artinya tinggi,

yakni berusaha mendapatkan kedudukan di sisi Nabi SAW

sebagaimana yang aku ingin dapatkan. Atau Aisyah beranggapan

bahwa kedudukan Zainab di sisi Nabi SAW sama seperti kedudukan

dirinya di sisi beliau. Sebagian pensyarah Shahih Bukhari melakukan

kesalahan dengan mengatakan ia berasal dari kata 'santm al khasaf',

artinya membawa seseorang kepada perkara yang tidak dia sukai.

Maka makna perkataan Aisyah adalah; dialah yang membuatku

marah. Akan tetapi makna ini tidak benar, karena jika arti yang

dimaksud demikian, maka tidak diucapkan dengan kata'saama' tetapr

dengan kata'saawama'.

?tt q:r:"iA @ilah membentenginya). Maksudnya, memelihara dan

melindunginya.

Lilu, (Dengan wara'). Maksudnya, dengan memelihara

agamanya dan menjauhi akibat buruk yang dikhawatirkan.

q etO; (Berperang untulotya). Yakni membelanya dengan cara

menceritakan apa yang diucapkan para penyebar berita dusta agar

kedudukan Aisyah turun dan kedudukan (Zainab) naik.

lilr qubt'U'utla "i"rr. 

":31t 
(Binasa bersama para penyebar

berita dusta yang binasa,). Maksudnya, dia turut menyebarkan berita

dusta bersama mereka yang menyebarkannya. Atau maknanya dia

turut berdosa bersama mereka yang berdosa dalam kejadian itu. Shalih

bin Kaisan, Fulaih, Ma'mar, dan selainnya menambahkan, "Ibnu

Syihab berkata, 'Inilah hadits mereka yang sampai kepada kami'."
Lalu Shalih bin Kaisan memberi tambahan dalam riwayatnya dari

42 _ FATHUL BAARI



Ibnu Shihab, dari Urwah , ,i|# ,E 6'i E qlit ;';..lt'ot hr, ,le;;a i6
t. ,t
A,pi',-is'C3s 6g*,e,f+J'i,i' ot b (Aisyah berkata, "Demi

Allah, sesungguhnya laki-laki yang dituduh itu berkata, 'Maha Suci
Allah, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak pernah
menyingkap dada seorang perempuan sama sekali'.").

Aisyah berkata, 1' ,[i e'd.t'rli;'J1 j (Kemuatan dia terbunuh

sesudah itu di jalan Allah). Perbedaan pendapat tentang tahun
terbunuhnya dan peperangan yang dilakukan sehingga syahid sudah
dijelaskan di awal penjelasan hadits ini. Pada akhir riwayat Hisyam
bin Urwah disebutkan, '+ ,gritj -s'i.L*jU.' , ^t';<s 

q$r'otSl
i ,,.. , t t2 o,a-;fb')'# 6; ji *rtt'$') #W-,srtr p:;i+ i' (Adapun yang

memperbincangknn perkara itu adalah Misthah, Hassan bin Tsabit,
dan si munafik Abdullah bin Ubay. Dialah yang menyebarkannya dan
mengambil peranan besar di dalamnya bersama Hamnah).

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi, .,161

* ,p,'uu.i ; osrJo*1'a;, *j'ii i i' fp aE j; q5Jt

;f I l' (Adapun yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran

berita dusta itu adalah Abdullah bin Ubay, Misthah, Hamnah, dan
Hassan. Adapun pemegang peranan terpenting adalah Abdullah bin
ubay). Para penulis kitab As-sunan menukil dari jalur Muhammad bin
Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari Amrah, dari
Aisyah, t'r-l1u, 6-{k i*tt ,* *ut V ivi *r * a' .rp ,fitli
(Sesungguhnya Nabi SAW menegakkan hukuman penuduh berzina
kepada orang-orang yang menyebarkan berita dusta). Akan tetapi
tidak disebutkan diantara mereka Abdullah bin Ubay. Demikian juga
dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Al Bazzar. Berdasarkan
keterangan ini, maka penulis kitab Al Huda mengemukakan
hikmahnya. Akan tetapi luput darinya bahwa pada sebagian riwayat
tercantum nama Abdullah bin ubay di antara mereka yang dijatuhi
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hukuman. Keterangan yang dimaksud tercantum dalam riwayat Abu

Uwais, dari Hasan bin Zaid, dari Abdullatr bin Abi Bakar,

sebagaimana diriwayatkan Al Hakim di kitab Al lklil. Maka riwayat

ini menjadi bantahan terhadap Al Mawardi yang lebih menguatkan

pendapat bahwa Abdullah bin Ubay tidak dijatuhi hukuman dengan

dalih bahwa hadd (tn;/ruman yang telah ditentukan) tidak bisa

dijatuhkan kecuali berdasarkan bukti atau pengakuan. Dia berkata,

"Salah satu pendapat yang lemah mengatakan bahwa Abdullah bin

Ubay juga dijatuhi hukuman." Akan tetapi, apa yang dia anggap

lemah justru itulah yang benar dan dijadikan pegangan. Selanjutnya

masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang hudud

(hukuman-hukuman).

Pelaiaran vans dapat diambil.

l. Boleh menceritakan suatu hadits dari sekelompok orang dengan

memadukan hadits mereka dalam satu penuturan'

2. Adanya syariat mengundi meskipun di antara para istri yang

hendak dibawa dalam bepergian.

3. Boleh bepergian membawa istri meski dalam peperangan.

4. Boleh menceritakan keutamaan seseorang meski mengandung

pujian pada sebagian orang dan celaan pada yang lainnya.

Selama ia mengandung penafian kekurangan dari pembawa

cerita jika dia bersih daripada hal itu, dan dilakukan untuk

memberi nasihat agar pendengar tidak terjerumus pada perkara

serupa.

Menyelamatkan orang lain agar tidak terjerumus pada perkara

yang buruk adalatr lebih utama daripada membiarkannya.

Menggunakan kata-kata pendahuluan untuk maksud yang

hendak disampaikan.

Tandu bagaikan rumatr dalam menghijab kaum wanita.

5.

6.

7.
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8.

9.

Wanita boleh menaiki tandu di atas punggung unta meski

menyulitkan mereka selama mereka mampu melakukannya.

Laki-laki yang bukan mahram boleh melayani perempuan dari

balik hijab.

10. Perempuan boleh menutupi diri dengan sesuatu yang terpisah

dari badannya.

Perempuan boleh pergi untuk buang hajat sendirian tanpa izin
khusus dari suaminya, bahkan cukup berpegang pada izin umum

dan kebiasaan yang berlaku.

Perempuan boleh memakai perhiasan, baik kalung maupun

lainnya waktu bepergian.

Keharusan menjaga harta dan larangan menyia-nyiakannya

meski nilainya sedikit, sebab kalung milik Aisyah bukan terbuat

dari emas atau batu mulia.

Dampak buruk sifat mementingkan harta, karena jika Aisyah
tidak mencarinya dalam waktu lama niscaya dia akan kembali
dengan segera. Namun, ketika dia melakukannya lebih dari yang

sewajarnya, maka te{adilah apa yang te{adi. Hal ini serupa

dengan kisah mereka yang bertengkar hingga suara mereka

menjadi keras. Hal ini mengakibatkan diangkatnya pengetahuan

tentang lailatul Qadar. Sebab kedua orang yang bertengkar ini
melebihi batas kewaj aran.

Perjalanan pasukan berhenti atas izin pemimpin.

Menggunakan sebagian anggota pasukan menjadi pengarval di
bagian belakang untuk membantu yang lemah dan memelihara

apa yang terjatuh serta maslahat-maslahat lain.

17. Mengucapkan istirja' (innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun)
saat terjadi musibah.

I l.

12.

13.

t4.

15.

16.
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18.

19.

Perempuan menutup wajahnya dari pandangan laki-laki yang

bukan mahram.

Menggunakan kata zhann (dugaan) dengan arti ilmu

(pengetahuan pasti). Demikian yang dikatakan, tetapi hal ini

perlu diteliti kembai berdasarkan keterangan yang telah saya

sebutkan.

Memberi pertolongan kepada yang membutuhkan'

Beradab yang baik bersama orang lain, khususnya kaum wanita,

apalagi ketika tidak ada orang lain.

Berjalan di depan kaum perempuan untuk menenangkan

perasaannya, dan mereka merasa aman dan tidak khawatir akan

terlihat bagian tubuhnya yang mungkin tersingkap tanpa sengaja

akibat bergerak ketika berjalan.

Bersikap lemah lembut terhadap istri dan bergaul dengan baik.

Boleh mengurangi sikap lemah lembut terhadap istri saat ada

perkara yang melegitimasinya meski belum jelas. Faidah

perbuatan ini agar istri memahami perubahan sikap sehingga

membuatnya mengemukakan alasan atau mengakui

perbuatannya.

Tidak patut bagi keluarga memberitahukan kepada yang sakit

perkara yang menyakiti perasaannya agat tidak semakin

memperparatr sakit yang dia derita.

Bertanya tentang keadaan orang yang sakit.

Isyarat tentang tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan

pemboikotan, baik dalam ucapan maupun kelembutan. Jika

sebabnya telah pasti maka boleh ditinggalkan sama sekali.

Namun, jika masih berupa dugaan maka cukup dikurangi'

Sedangkan bila masih diragukan maka disukai untuk dikurangi,

bukan karena apa yang dikatakan, tetapi agar pelakunya tidak

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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30.

31.

28.

29.

35.

36.

menyangka bahwa urusan itu tidak diperhatikan. Sebab yang

demikian termasuk perkara yang menurunkan martabat.

Jika seorang perempuan keluar untuk memenuhi keperluannya,

hendaknya minta orang yang amanah untuk menemaninya atau

melayaninya.

Keharusan seorang muslim membela muslim lainnya, terutama

mereka yang memiliki keutamaan. Begitu pula menolak apa

yang menyakiti muslim lain meski hanya memiliki kaitan

dengannya.

Keutamaan mereka yang ikut perang Badar.

Doa yang memohon keburukan untuk seseorang dapat kita sebut

sebagai celaan.

Boleh meneliti perkara yang buruk bila telah tersebar.

Kebenaran berita dan kedustaannya dapat diketahui dengan

melakukan penelitian.

Menetapkan keadaan orang yang dituduh berdasarkan kondisi
sebelumnya. Jika dia dikenal sebagai orang yang baik, maka

keadaan ini tetap ada padanya selama tidak dapat dibuktikan
perkara sebaliknya setelah diteliti.

Keutamaan Ummu Misthah. Dia tidak segan-segan mencela

anaknya karena turut memperbincangkan kehormatan Aisyah.

Hadits ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang

terdapat pada sabda beliau SAW terhadap pengikut perang

Badar, "Sungguh Allah berfirman kepada mereka, 'Kerjakanlah
apa yang kallian sukai, sungguh Aku telah mengampuni

kalian'." Maka makna yang lebih kuat adalah bahwa bisa saja

mereka melakukan dosa kecil, tetapi Allah memberi mereka

ampunan sebagai wujud keutamaan mereka dibanding yang

lainnya, karena keikutsertaan mereka dalam peristiwa yang

sangat besar. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa

32.

JJ.

34.
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5t.

38.

maknanya adalah Allah memelihara mereka sehingga tidak

melakukan dosa, dianggap lemah. Demikian Asy-Syaikh Abu

Muhammad bin Abu Janirah mensinyalir.

Disyariatkan mengucapkan tasbih ketika mendengar perkara

yang diyakini dusta. Hubungannya di tempat ini bahwa Allah
menjauhkan kerabat Rasulullah SAW dari aib dan hal-hal yang

mencemarkan kehormatan. Maka disyariatkan bersyukur dengan

mensucikan-Nya. Demikian disitir Abu Bakar Ibnu Al Arabi.

Perempuan tidak diperkenankan keluar dari rumahnya tanpa izin

suarninya, meski hendak pergi ke rumah orang tuanya.

Meneliti berita dari sumbernya.

Tidak langsung membenarkan berita satu orang meskipun dia

orang yangjujur.

Mencari tingkat yang lebih tinggi dari sekadar sangkaan menjadi

keyakinan.

Berita yang dinukil orang perorang jika datang secara berangsur-

angsur maka dapat menghasilkan ilmu qath'i (pasti) berdasarkan

perkataan Aisyah, "Aku ingin mengetahui lebih yakin berita itu
dari jalur keduanya", dan yang demikian tidak terbatas pada

jumlah tertentu.

Seseorang meminta pandangan orang-orang yang dekat

dengannya baik karena hubungan kerabat atau yang lainnya.

Mengkhususkan orang yang diketahui kebenaran pendapatnya

meski menyelisihi pandangan orang yang lebih dekat

hubungannya.

Meneliti keadaan orang yang dituduh melakukan sesuatu.

Menceritakan tuduhan atas diri seseorang untuk mengetahui

duduk persoalan tidak termasuk menggunj ing (gh i b ah).

39.

40.

41.

42.

44.

43.

45.

46.
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47. Menggunakan kalimat, "kami tidak mengetahui selain kebaikan"

untuk membersihkan nama seseorang. Perkataan ini sudah cukup

bagi seseorang yang telah diketahui kebaikan agamanya, jika

yang mengucapkan adalah orang yang mengetahui pribadinya.

Mengecek kebenaran dalam kesaksian.

Kecerdasan imam saat terjadi peristiwa penting.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Meminta pertolongan dari

menghadapi orang lain.

Menyampaikan alasan ketika

atau celaan kepada seseorang.

orang-orang khusus untuk

hendak menjatuhkan hukuman

Bagi orang yang memiliki kedudukan tinggi boleh meminta

pandangan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.

Menjadikan seseorang sebagai pelayan meski bukan seorang

budak.

Seseorang yang diminta menjelaskan keadaan orang lain dan dia

hendak mengatakan aib orang itu, maka hendaknya lebih dahulu

menyebutkan perkara yang menguatkan aib tersebut (ika dia

mengetahuinya), seperti perkataan Barirah terhadap Aisyah

ketika mencelanya karena tertidur saat menjaga adonan.

Sebelumnya, dia mengemukakan alasannya bahwa Aisyah masih

sangat muda.

Nabi SAW tidak menghukum untuk dirinya melainkan setelah

wahyu turun, sebab Nabi SAW tidak mengambil tindakan

apapun dalam perkara itu sebelum wahyu turun. Hal ini disitir
oleh Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah.

Fanatisme untuk Allah dan Rasul-Nya bukan hal yang tercela.

Keutamaan Aisyah, kedua orang tuanya, Shafwan, Ali bin Abi
Thalib, Usamah, Sa'ad bin Mu'adz, dan Usaid bin Hudhair.

54.

55.

56.

57.
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58.

59.

Fanatik terhadap pendukung kebatilan dapat mengeluarkan

seseorang dari predikat shalih.

Boleh mencaci seseorang yang mengarah kepada kebatilan dan

menisbatkannya kepada hal yang buruk meski tidak ada dalam

dirinya.

Menggunakan kata 'dusta' dengan arti salah.

Bersumpah dengan menggunakan kata la' amrull aah.

Anjuran untuk menyelesaikan perseteruan'

Meredakan perkara yang menyulut fitnah.

Menutup celah menuju kerusakan.

Memilih mudharat yang paling ringan untuk menghilangkan

yang lebih besar.

Keutamaan menanggung gangguan.

Menjauhkan orang yang menyelisihi Rasul meski ia seorang

kerabat dan teman akrab.

Orang yang menyakiti Nabi SAW baik dengan perkataan

maupun perbuatan boleh dibunuh, sebab Sa'ad bin Mu'adz

mengatakan demikian dan Nabi SAW tidak mengingkarinya.

Membantu orang yang ditimpa musibah dengan cara menangis

dan ikut bersedih.

Ketelitian dan kehati-hatian Abu Bakar dalam menyikapi suatu

persoalaan. Sebab meski perkara ini berlangsung selama satu

bulan lebih, tetapi dia tidak mengeluarkan suatu pernyataan dan

tidak pula mengambil tindakan apapun, kecuali apa yang dinukil

dalam suatu riwayat, bahwa dia berkata, o'Perkara seperti ini

tidak pernah dituduhkan kepada kami di masa jahiliyah, lalu

bagaimana mungkin dituduhkan setelah kami dimuliakan Allah

dengan Islam." Perkataannya ini tercantum dalam hadits Ibnu

Umar yang dikutip Ath-Thabarani.

60,

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
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71. Memulai pembicaraan yang penting dengan mengucapkan

syahadat, pujian, sanjungan, dan amma ba'du.

72. Mendiamkan orang yang dituduh melakukan suatu dosa selama

berlangsungnya penelitian.

73. Kalimat 'begini dan begini' dapat dijadikan kiasan tentang

keadaan sebagaimana ia dijadikan kiasan untuk bilangan.

74. Pensyariatan taubat. Taubat diterima dari orang yang mengakui

dosanya, berusaha meninggalkannya, dan ikhlas.

75. Sekadar mengakui dosa tidak cukup dalam bertaubat.

76. Mengakui perkara yang belum terjadi tidak dapat diterima meski

diketahui bahwa orang itu benar. Pengakuannya ini tidak diberi
sanksi apapun, bahkan yang seharusnya adalah mengucapkan
perkataan benar atau diam.

77. Kesabaran membuatrkan hasil yang patut dipuji, dan boleh iri
terhadap pelakunya.

78. Mengedepankan orang yang lebih senior dalam berbicara dan
jika persoalan kurang jelas hendaknya diam.

79. Memberi kabar gembira kepada orang yang mendapatkan nikmat
atau terhindar dari bencana.

80. Boleh tertawa dan bergembira saat mendapat nikmat atau

terhindar dari bahaya.

81. Mentolelir orang yang bertindak melampaui batas saat terjadi
perkara yang sulit, baik karena usianya yang masih muda,

ataupun faktor lainnya.

82. Wanita boleh bermanja kepada suaminya dan juga bapaknya.

83. Menyampaikan berita gembira kepada seseorang yang terlepas

dari musibah dengan cara berangsur-angsur, agar kegembiraan

tidak langsung memenuhi hatinya dan dikhawatirkan
membahayakan dirinya. Perkara ini disimpulkan dari sikap Nabi
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84.

85.

SAW setelah menerima wahyu, dimana beliau tertawa,

kemudian memberi kabar gembira kepadanya, lalu

memberitahukan bahwa Allah telah memulihkan nama baiknya,

setelah itu beliau membacakan ayat-ayat yang dimaksud. Para

ahli hikmah menyatakan; barangsiapa yang sangat haus tidak

boleh minum sebanyak-banyaknya agar tidak membayahakan

dirinya, bahkan harus minum secara perlahan, sedikit demi

sedikit.

Jika kesulitan telah mencapai puncaknya, niscaya akan diiringi

dengan kelapangan dan kemudahan.

Keutamaan orang yang menyerahkan urusan kepada Tuhannya.

Barangsiapa yang teguh dalam perkara ini maka kesulitan dan

kepedihan akan terasa ringan baginya, sebagaimana terjadi pada

Aisyah sebelum diperiksa tentang keadaannya dan sesudah dia

memberikan jawaban dengan perkataannya, "Hanya Allah

tempat meminta pertolongan."

Anjuran berinfak dalam kebaikan, khususnya untuk mempererat

hubungan kekeluargaan.

Bagi yang berbuat baik memberi ampunan kepada yang berbuat

buruk atau berlapang.

Barangsiapa bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, maka

dianjurkan untuk melanggar sumpah tersebut.

Diperbolehkan menguatkan pemyataan dengan ayat sehubungan

dengan perkara yang terjadi.

Meneladani apa yang terjadi pada orang-orang besar, baik para

nabi maupun selain mereka.

Mengucapkan tasbih saat takjub dan mengagungkan suatu

urusan.

Celaan terhadap sifat ghibah (menggunjing) dan

mendengarkannya serta mencegah orang yang mengerjakannya,

86.

89.

87.

88.

90.

92.

91.
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93.

94.

terutama bila mengandung tuduhan terhadap seorang mukmin,

padahal dia terbebas darinya.

Celaan menyebarkan berita keji.

Larangan sikap ragu-ragu atas kebersihan Aisyah dari perkara

yang dituduhkan kepadanya.

Mengakhirkan penegakkan hukuman kepada siapa yang

dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Perkara ini disinyalir oleh

Ibnu Baththal berdasarkan pandangan bahwa Abdullah bin tlbay
termasuk orang yang menuduh Aisyah, tetapi tidak disebutkan

dalam hadits penegakan hukuman atas dirinya. Lalu pernyataan

ini disanggah oleh Iyadh tentang tidak adanya keterangan akurat

bahwa Abdullah menuduk Aisyah berzina, bahkan dia hanya

memperkeruh suasana dan menyebarkannya. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, bahkan ada keterangan yang menyatakan dia menuduh

Aisyah berzina. Keterangan ini tercantum dalam mursal Sa'id
bin Jubair yang dikutip Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Begitu
pula dalam mursal Muqatil bin Hayyan yang dikutip Al Hakim

dalam kitab Al lklil denganlafazh,'"-'f i yt'+j" rar;} llUauilah

bin Ubay menuduh Aisyah berzina). Kemudian dalam hadits

Ibnu Umar yang disebutkan Ath-Thabarani menggunakan

redaksi yang lebih buruk daripada itu. Lalu disebutkan juga

bahwa dia termasuk di antara mereka yang dijatuhi hukuman

cambuk. Keterangan ini tercantum dalam riwayat Abu Uwais
dari Al Hasan bin Zaid dan Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm,

serta selain keduanya secara mursal dan dikutip Al Hakim di
kitab Al lklil. Jika kedua riwayat terbukti akurat, maka tidak ada

lagr yang dipersoalkan. Namun, jika tidak akurat maka yang

dijadikan pegangan adalah perkataan Iyadh, yakni tidak ada

keterangan akurat bahwa dia termasuk yang menuduh berzina
tetapi tidak diberi hukuman. Al Mawardi justru menukil
pengingkaran adanya penegakan hukuman terhadap mereka

95.
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96.

yang menuduh Aisyah berzina. Pendukung pandangan ini

beralasan bahwa ftad (hukuman yang telah ditentukan) tidak

dapat ditegakkan kecuali ada bukti atau pengakuan, dan yang

lain menambahkan 'atau adanya tuntutan dari yang dituduh'.

Sementara tidak ada nukilan apapun mengenai hal ini. Demikian

yang mereka katakan. Akan tetapi semua ini perlu ditinjau

kembali dan saya akan mengulasnya pada pembahasan tentang

hukuman (hudud).

Hadits ini dijadikan dalil oleh Abu Ali Al Karabisi (murid Imam

Syaf i) dalam kitab Al Qadha' tentang larangan menetapkan

hukuman saat marah, karena apa yang terjadi pada Sa'ad bin

Mu'adz, Usaid bin Hudhair, dan Sa'ad bin Ubadah, mengenai

perkataan mereka satu sama lain hingga hampir-hampir saling

membunuh. Dia berkata, "Kemarahan mengeluarkan orang yang

santun dan takwa kepada perkara yang tidak patut baginya.

Sungguh kemarahan telah mengeluarkan kaum terbaik dari umat

ini di hadapan Rasulullah SAW kepada perkara yang tidak

seorang sahabat meragukannya bahwa itu adalah

ketergelinciran. . . ." hingga akhir perkataannya. Permasalahan ini

dinukil oleh ulama muta'akhirin sebagai salah satu riwayat dari

lmam Ahmad, tetapi hal itu tidak akurat' Pembahasannya lebih

detail akan dipaparkan pada pembahasan tentang talak.

Dari penuturan Aisyah terhadap kisah berita dusta yang

mencakup pembebasan dirinya dari tuduhan diperoleh faidah

penjelasan apa yang dinyatakan secara garis besar dalam Al

Qur'an dan sunnah, dimana dijelaskan sebab-sebabnya, nama-

nama sebagian pelakunya, disamping faidah-faidah hukum dan

adab, serta selain itu. Dengan demikian, diketahui kekurangan

mereka yang mengatakan, "Pemulihan nama Aisyah ditegaskan

langsung dalam Al Qur'an, lalu apakah faidah penyebutan

kisahnya?"

97.
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7. Firman Allah, '€J i4;\ti$fu' ..1 e)i'd* y,',p r'l,t

"Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu

semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa adzab yang

besar, karena pembicaraan kamu tentang berita dusta itu."
(Qs. An-Nuur [24]:14)

.:o'j"rt: :()tb}b ."*" ;;"€a- i-jj- qiij;jr'1 :irt J JG)

Mujahid berkata: "Talaqqaunahu", artinya sebagian kamu

meriwayatkannya dari sebagian yang lain. Tufiidhuuna, artinya kalian

mengatakan.

-A:i i.G'c- ;,', il ,iu 6 --*tail- ,:cl?i e at
taLw|>7

4751. Dari Masymq, dari Ummu Rumaan -ibu daripada Aisyah-

bahwa dia berkata, "Ketika Aisyah dituduh (berzina), maka dia pun
jatuh pingsan."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "sekiranya bukan karena karunia Allah
ta'ala dan rahmat-Nya kepada kamu di dunia dan akhirat, niscaya

kamu ditimpah adzab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang

berita dusta itu). Dalam riwayat Abu Dzar sesudah kalimat "afadhtum

fiihi " tertulis, " ayat" .

Fi , ;ait 67aantum, artinya kalian mengatakan). Bagian ini

tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab Al Mustakhraj. Abu

lc z c z.*8
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Ubaidah berkata, "Firman Allah, 'afadhtum', artinya kalian terlibat di

dalamnya."

o';it eJ o:Jb$ (Tufiidhuuna Fiihi, artinya kalian turut

m en g at a kanny a) . Ini adalah perkataan Abu l-lbaidah.

F l*'6XrJ 4:7- t-fril|',rrvtJ'Jtlt (Mujahid berkata;

"talaqqaunahu" artinya sebagian kamu meriwayatkan dari sebagian

yang lain). Penafsiran ini diriwayatkan Al Firyabi dengan sanad yang

maushul dari jalurnya. Dia berkata, "Maknanya berasal dari kalimat

atlalaqqi li asy-syai', artinya mengambil sesuatu dan menerimanya."

Hal ini berdasarkan qira'ah yang masyhur, dan qira^ah inilah yang

ditandaskan Abu Ubaidah dan yang lainnya. Jika dibaca

"talaqqaunaltu" berarti ada satu huruf ta' yang dihapus. Sementara

Ibnu Mas'ud membacanya dengan tetap mencantumkan huruf la'
tersebut (tatalaqqaunahu). Adapun bacaan Aisyah dan Yahya bin

Ya'mar adalah "taliquunahu", berasal dari kata waliq (dusta). Al
Farra' berkata, "Al Waliq artinya terus menerus dalam perjalanan dan

dalam kedustaan. Dikatakan kepada seorang pendusta 'aliq' atau

'alaq'." Al Khalil berkata, "Asal kata al waliq adalah terburu-buru.

Misalnya kalimat, "jaa'at al ibil taliq" (unta datang dengan segera).

Pada pembahasan perang Al Marisi' disebutkan penegasan

bahwa Aisyah membacanya seperti ittr (taliquunahu), dan Ibnu Abi

Mulaikah berkata, "Dia lebih mengetahui hal itu dibanding yang lain,

karena ayat itu turun berkenaan dengan dirinya." Lalu disebutkan juga

perkataan terhadap sanad hadits Ummu Ruman yang tersebut di bab

ini. Adapun yang dikutip di tempat ini hanya sebagian haditsnya.

Redaksinya secara lengkap telah dinukil di tempat tersebut. Adapun

penjelasannya secara detail juga telah dikemukakan pada hadits di bab

sebelumnya ketika membahas hadits Aisyah. Al Ismaili berkata,

"Hadits Ummu Ruman yang dia sebutkan ini tidak memiliki kaitan

dengan judul bab." Pernyataan Al Ismaili adalah benar, hanya saja
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yang bisa menghubungkan antara keduanya adalah kisah berita dusta

secara garis besar.

Kebanyakan periwayat mengutip hadits di bab ini dari
Muhammad bin Katsir, dari Sulaiman, dari Hushain, dari Abu Wa'il,
dari Masruq, dari Ummu Ruman. Sulaiman yang dimaksud adalah

Ibnu Katsir, saudaranya Muhammad, periwayat darinya. Al Ashili
menukil dari Al Jurjani nama "Suffan" sebagai ganti "sulaiman". Abu
Ali Al Jiyani berkata, "Ini tidak benar, karena yang benar adalah

Sulaiman." Apa yang dikatakan Abu Ali adalah benar.

8. Firman Allah,
t ,.. \,.c .t. -tt, tl t. o ..
pfr alt * PS t 

=r 
d3i-:U.1

K(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut
ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu
hetahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan

saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besnr.,'
(Qs. An-Nuur [24]: 15)

'q- ,ti:g, ori !1.t Jtt"i?i g; u.tli',;;-:; ?q'*
6,,;;iL. u rilj sy't:; .ur,G

4752. Dari Hisyam, sesungguhnya Ibnu Juraij -"rrguU*tun
pada mereka, Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku mendengar Aisyah
membacanya 'idz taliquunahu bi alsinatilatm' ftetika kalian
mendustakannya dengan lidah-lidah kalian)".
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Firman Anah, ''rilr;'i t*'l(J5'oi $ LJ<i6 Ff 6i-i,; t;U:
;ati'E,u

"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita

bohong itu, "sekali-kali tidaklah pantas bagi kila memperkatakan

ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang

besar." (Qs. An-Nuur [24]: 16)

e': t;;,G ,b -W,; ,p-
\r t*;,u,r J, t;t 'Uu,L.fu

t / O/a-> ))

-+ At J;'o .to.r 
trrr. 

,:' 

/ t4 /

.u ):ri J7) 4?tE,&lr.'*',r*\t
,Uu t*ro:

:' 'c .o tl. t, c / 6 z

Lb-! :Jta; .l tj*t :Uu ,l;$).At e-r)'fl 14 *
,ir ,t.3, 

'oL;;.1 
;-:1v :Jv .*t'ol;o

,:;L ;L f&;.t')-;:Uu"b* y3t a.t',yti .13t
.'" ,i .o, t or- ,a ,' o

y \*^j c-5 Gt o))))

4753. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Ibnu Abbas minta

izin -menjelang kematian Aisyah- kepada Aisyah yang saat itu dalam

keadaan payah. Dia berkata, "Aku khawatir akan dipuji." Dikatakan,

"Putra paman Rasulullah SAW dan termasuk para pemuka kaum

nruslimin." Aisyah berkata, "Berilah izin untuknya." Maka dia

berkata, "Bagaimana engkau dapati dirimu?" Aisyah berkata, "Baik
jika aku bertakwa." Dia berkata, "Engkau berada dalam kebaikan

insya Allah, istri Rasulullah SAW. Beliau tidak menikahi gadis selain

dirimu. Pemberian maaf untukmu turun dari langit." Ibnu Az-Zlbair

masuk sesudahnya, maka Aisyah berkata, "Ibnu Abbas masuk

kepadaku dan memujiku sementara aku berharap bahwasanya aku

menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan."
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'r3 {ru *.C ;' oibt ^b 
hr ,r, f& st ;ti -,.;l,f-,

tlgy";_
4754. Dari Al Qasim, "Ibnu Abbas RA minta izin kepada Aisyah

...sama sepertinya." Tapi tidak disebutkan di sini kalimat "sesuatu

yang tidak berarti dan dilupakan."

Keteransan Hadits:

(Bab ingatlah di waktu kamu menerima berita dusta dari mulut
ke mulut dan kamu katakan dengan mulut kamu apa yang tidak kamu

ketahui sedikitpun). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar,
sedangkan selainnya mengutip hingga "yang besai'. Saya telah
menyebutkan apa yang terdapat di dalamnya pada bab sebelumnya.

(Bab dan mengapa kamu tidak berkata diwahu mendengar
berita dusta itu sekali-kali tidaklah patut bagi kita memperbincangkan
hal ini). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat
selainnya mengutip hingga lafazh "yang bes ar."

-ill #or' # @ujjiy berasal dari kata lujjah yang berarti

bagian besar dari lautan), Pernyataan ini tercantum dalam riwayat
Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj. Ia adalah perkataan Abu
Ubaidah. Dia berkata, "Firman Allah dalam suratr An-Nuur [24) ayat
40 ,J f rf dinisbatkan kepada lujjah,yaitu bagian besar dari

lautan."

Catatan

Sepatutnya kalimat ini disebutkan pada penafsiran-penafsiran di
awal surah. Adapun pengkhususannya di bab ini tidak memiliki
hubungan.
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Imam Bukhari nreriwayatkan hadits di bab ini dari Muhanrmad

bin Al Mutsanna, dari Yahya bin Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dari

Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Yahya yang dimaksud adalah

Ibnu Al Qaththan.
It

4* g': (Diu clalunt keaduan puyuhl. Yakni karena dahsyatnya

kondisi menghadapi kenratian.

#: di; iu L, a' )i3,b j' ,p ,? s t( .#i ,U6

(Ais1'uh berkatu, "Aku khut+'utir akun clipttii". Maka dikutukun,

"Putru puttlun Rusululloh SAW"). Seakan-akan orang yang berkata ini

rnenrahami bahwa Aisyah melarang seseorang masuk menemuinya

karena alasan tersebut. Oleh karena itu, dia mengatakan kepadanya

kedudukan Ibnu Abbas. Adapun yang mengucapkan hal ini kepada

Aisyah adalah putra saudaranya, yakni Abdullah bin Abdurrahman.

Sedangkan yang minta izin untuk Ibnu Abbas kepada Aisyah saat itu

adalah Dzakwan (mantan budak Aisyah). Semua ini telah dijelaskan

oleh Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari jalur Abdullah bin Utsman (lbnu

Khutsaim), dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Dzakwan, bahwasanya ia

memintakan izin untuk Ibnu Abbas kepada Aisyah saat Aisyah akan

nreninggal, lalu disebutkan hadits.. . dan di dalamnya disebutkan , 'Jtii

ii ti;r da ,oL';;-3 * &g.f.u u ,J* it ot'ot;1i r; :nr iui ti'i

3r+, bl @bctuttah berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya

Ibnu Abbas tennasuk penghuni yang baik di rumahmu, clia mentberi

salam kepadantu dan mengucapkan selantat tinggal untukmu." Mako

Aisyah berkata, "Berilah izin kepadanyaiika engkau mau".).

Sebagian pensyarah mengklaim bahwa hal ini menunjukkan

bahwa riwayat Imam Bukhari adalah mursal. Dikatakan, karena Ibnu

Abi Mulaikah tidak menyaksikan hal itu dan tidak mendengar Ibnu

Abbas saat mengucapkan perkataannya kepada Aisyah, sebab dia

tidak hadir di tempat tersebut. Namun, saya tidak mengetahui atas

dasar apa dia menyimpulkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak hadir
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dan mendengar pembicaraan itu secara langsung. Apakah yang

menjadi penghalang atas hal itu? Barangkali Ibnu Abi Mulaikah

mendengar semua itu dan berlalu waktu sangat lama hingga

diceritakan kembali kepadanya oleh Dzakwan. Atau Dzakwan telah

menghapal apa yang tidak dia hapal, sehingga dalam riwayat

Dzakwan tercantum apa yang tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Abi
Mulaikah.

'*1^43'rt+ (Bagaimana engkau mendapati dirimu). Dalam

riwayat Ibnu Dzakwan disebutkan, :'Si vz,;ft,Liri a,#i ,'J$',* ili

':1r b c'tlt e_.Xbi 1\+\\ rtJ;;, gs oi';.3's4.6 (Ketika duduk

dia berkata, "Bergembiralah wahai Aisyah." Aisyah berkata, "Dan

engkau juga?" Dia berkata, "Tidak ada antara engkau dan

perjumpaan dengan Muhammad serta orang-orang yang tercinta

melainkan keluarnya ruh dari jasad".).

's =,ah ol*r(Datam kebaikan jika aku bertakwa). Maksudnya,

aku berada dalam kebaikan jika aku termasuk orang-orang yang

bertakwa. Dalam riwayat Al Kasymihani disebu tkan,'r>,ii.t'01 1li*a aku

tetap hidup).

t:;,,|C& l: ;*: *ht e lt Jp3+\3,fur ,r;i \ *n. gv

),* @ngkau berada dalam kebaikan insya Allah, istri Rasulullah

SAW, dan beliau tidak menikahi gadis selain dirimu). Dalam riwayat

Dzakwan disebutkan,'&i- l: *j *v itt,u" l' )rt y,+i t :t
4 rttJ- @ngkau adalah istri Rasulullah SAIT yang paling dia

cintai, dan beliau tidak mencintai kecuali yang baik).

,to.L-Jt b $b Jf: (Pemberian maafmu turun dari langit).Dia

hendak menyitir tentang kisah berita dusta. Dalam riwayat Dzakwan

disebutkan , G'nxi ;\t i\lr t.iA gr7;'* g,; u *Ai.itr Slii
ru*3r Jrp\6ilr 

"W * rrU,- $:ltt:raLi,;o\\r ldttah menurunkan
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kebebasan dirimu dari atas langit yang tujuh, ia dibawa oleh Ruhul

amin, tidak ada di muka bumi suatu masiid melainkan dibacakan di

dalamnya pada wafuu malam dan siang). Lalu pada bagian akhimya

ditambahkan ,"* ),$J Si:tjt ,#,'J? ,t;.\i z$ #tfrl$;;i loon

kalungmu terjatuh pada malam Abwa' maka turunlah ayat

tayammum. Demi Altah, sesungguhnya engkau penuh berknh).Imam

Ahmad mengutip dari jalur lain yang di dalamnya terdapat seorang

laki-laki yang tidak disebutkan namanya, dari Ibnu Abbas-, dia berkata

kepadanya , ,S i'oi';.;59t1,-:,I ^-lyl q;;:--5. i,'il'?i # 6i

(seungguhnya engkau diberi nama ummul mulqninin agar engkau

berbahagia, dan sesungguhnya ia adalah namamu sebelum engkau

dilahirkan). Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin

Tsabit dari Ibnu Abbas sama sepertinya.

'dj'r, i.lJ' i) j>::j (Ibnu Az-Zubair masuk sesudahnya)' Yakni

rnasuk kepada Aisyah setelah Ibnu Abbas keluar. Keduanya saling

bergantian. Kepulangan Ibnu Abbas bertepatan dengan kedatangan

Ibnu Az-Zubair.

yt ..|o\21j (Aku berharap...). lni sesuai dengan kebiasaan

orang-orang wara' yang sangat takut terhadap diri mereka. Dalam

riwayat Dzakwan disebutkan bahwa Aisyah mengucapkan Petkataan

ini sebelum Ibnu Abbas berdiri. Adapun redaksinya adalah, 

"!5 
:uul

ti-:i (# * ,rfi o\$ ei{ ,slt? 1J& i) 6-|$ (Aisyah berkata,

,,Tinggalkanlah alat wahai lbnu Abbas, demi yang iiwalru berada di

tangan-Nya, sungguh alat berharap bahwasanya aht menjadi sesuatu

yang tidak berarti dan dilupakan).

C@!es:
Di sini tidak disebutkan secara tegas kekhususan yang berkaitan

dengan ayat pada judul bab. Meskipun secara umum masuk perkataan
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Ibnu Abbas, "Pemberian maafrnu turun dari langit." Sesungg*1ur1r;:

ayat ini termasuk yang terbesar dari perkara yang berkaitan dt-ngan

pemberian maaf untuk Aisyah dan kesucianriya. Pada pen:bahasan

tentang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah akan dikutip
dari jalur Hisyam bin Urwah, "Seorang laki-laki dari kaurn Anshar

berkata, 'Maha suci Engkau, tidaklah patilt bagi kami untuk

memperbincangkan hal ini, Maha Suci Engkau...' ayat." Saya akan

menyebutkan namanya pada pembahasan itu.

ry-x {u.b &.ri'i.:,r i*?tr or: d* ;.tli 6rrurgguhnyct lbnu

Abbas RA meminta izin kepada Ais1,a|...). Dalam riwayat Al Ismaili

dari A1 Husyaim bin Khalaf dan selainnya, dari lvluharnmad bin Al
Vlutsanna (gurLl Xmam Bukhari dalam riwayat ini), disebutkan yang

semakna dengannya. Al Mizzi berkata dalam kitab Al Athraf,
"Maksudnya adalah kalimat, !)':&'Jil at J't i zr\') Ti (Engkatt istri

Rasulullah dan pemberian maafrnu turun [dari langitJ).

Sa'ad berkata: Al Ismaili meriwayatkannya dan Abu Nu'aim
dalarn kitabnya Al Mustakhraj, dat'. jalur Hammad bin Zaid, dan

Abdullah bin Aun, qS i.t iibd 'c.ir1*r 6t ,:rto'* ,H /. oa,ult f
?i ;- *F.i ia;;, 'n utrs # it * ,yAonr ,ui,66 ai'j; aui, qe

"J4 &t *b io, *t, ;ttr J'yj * tttt} OV y? ,rv tk i4.ilt
#i bf ,r.rq i-pi ,Ut fr g.i loari Al easim bitt Muhammad, dari

Aisyah, sesungguhnT,a dia menderita sakit maka lbnu Abbas merninta

izin untuk met$engulotya. Aisyah berkata, "Sekarang dia masuk

kepadaku lalw mernujiku." Lalu Aisyah memberi izin kepadanya.

Maka lbnu Abbas berkata, "Bergembiralah wahai ummul mulcrninin,

engkau akan datang kepada pendahulu ),ang benar, engkau akan

datang kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar." Aisyah berkata,
"Aku berlindung kepada Allah dari engkau memujiku".).

Pada pembahasan tentang keutamaan Aisyah disebutkan dari

Muhammad bin Basysyar, dari Abdul Wahhab, melalui sanad di bab
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ini dengan redaksi, ibrit ,,rry"ilt ?i s- i,Sa ,tV i; ;W 'g5j3t t:;\o'oi

f ,*rit itr Jy: * 9V y'j 
'b 

(Sesungguhnva Aisvah menderita

sakit maka lbnu Abbas datang dan berkata, "Y[/ahai ummul mukminin,

engkau akan datang kepada pendahulu yang benar, kepada

Rasulullah dan Abu Bakar'."). Makajelaslah bahwa riwayat Abdul

Wahhab disebutkan secara ringkas. Seakan-akan yang dimaksud

"sama sepertinya" dan "semakna dengannya", yaitu sebagian hadits

bukan seluruhnya.

Kemudian saya meneliti kembali kitab Mustakhrai Al Ismaili

maka tampak bagiku bahwa yang meringkas hadits itu adalah

Muhammad bin Al Mutsanna, bukan lmam Bukhari, karena dia

menegaskan tidak menghapal hadits Ibnu Aun, dan dia pernah

mendengarnya kemudian lupa. Oleh karena itu, jika menceritakannya,

dia meringkasnya, maka dapat dipastikan bahwa kalimat "menjadi

sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan", tidak tercantum dalam

riwayat Ibnu Aun, tetapi hanya tercantum dalam riwayat Ibnu Abi

Mulaikah. Al Ismaili meriwayatkan hal itu dari sekolompok gurunya

dari lviuhammad bin Al Mutsanna. Dia meriwayatkannya dari jalur

Hammad btn Zaid, dari Abdullah bin Aun, lalu menukilnya secara

lengkap seperti akan yang saya jelaskan. Inilah yang diisyaratkan oleh

Ibnu Al Mutsanna.

Pe@:
1. Keterangan tentang ilmu Ibnu Abbas yang luas dan

kedudukannya yang agung diantara sahabat maupun tabi'in.

Sifat tawadhu Aisyah, keutamaannya, dan komitmennya yang

besar dalam umsan agamanya.

Para sahabat tidak masuk kepada ummahatul mukminin (istri-

istri Nabi SAW) kecuali diberi izin.

2.

3.
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4. Orang yang rendah kedudukannya memberi saran kepad;r Yanf,

lebih tinggi jika dia melihatnya menempuh kebijakan ,vang

kurang tepat.

Anjuran memperhatikan para ahli ilmu dan agama yang

terkemuka.

Tidak boleh mengabaikan hak-hak ahli ilmu dan agama hanya

karena perkara-pe rkar a y ang maslahatnya lebih kecil.

e. Firman AIIah, fi.f l;4tir i,f ii,r iitr;
uAllah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat

yarrg seperti itu selama-lamanya." (Qs. An-Nuur f2alz n)

,i t o t.,6. ' ^ '
.--,.1,1 ;-,. ..rlJ^l 'tl :i,:JU tib At €) \,$,G t O:7 C
t'&b'qtu 

^1.\bii'Ai 
:'du v{';tKi ,'ai le; or!

, Jd cer.ar. |4t1i 4: ,LQ.- iv
t.tre. ,,.,

Fl Ol t Oljt dt 4--

:L:Ju

4755. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Hassan bin

Tsabit datang dan minta izin kepadanya. Aku berkata, 'Apakah

engkau memberi izin kepada orang ini?' Dia berkata, 'Bukankah dia

telah ditimpa adzab yang besar?"' SuSan berkata, "Maksudnya,

kehilangan penglihatannya. " Maka dia berkata:

Terhormat, menghindari bergaul, dan tidak dituduh berbuat keji.

Tidak pernah pula menceritaknn aib wanita-wanita terhormat.

Aisyah berkata, "Akan tetapi engkau..."

5

6.

*t-;rt l;"o cr CrAl

....ui'6,J
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10. Firman Allah, & W li're PUlr €b' ,#i
,,Dan Alluh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksana"'

(Qs. An-Nuur [24]: 18)

tot 6 

"'" 
' 

lc z cz

et rJI--> Jr) :du O-l-* ,f

L'j 
"Lr:,L,;

,'t;41

'J;i $j 91L l;'';" t6'b'w:i ,* .ttk 'c-) :o:s.a au

.u-.;sr;*lt uvo'q\ ,uu" Gi# {; Ji.sirjy ii

-* it J;t'*'ri Jtt $j,Uu't

4756. Dari Masruq, dia berkata: Hasan bin Tsabit masuk kepada

Aisyah, lalu dia memuji dan berkata:

Terhormat, menghindari bergaul, dan tidak dituduh berbuat keji.

Tidak pernah pula menceritakan aib wanita-wanita yang lengah.

Aisyah berkata, "Engkau tidak seperti itu." Aku berkata,

,'Engkau membiarkan orang seperti ini masuk kepadamu, sementara

Allah telah menurunkan,'Dan mereka yang telah mengambil bagian

yang terbesar diantara mereka'." Aisyah berkata, "Adzab apakah

yang lebih keras daripada buta?" Dia berkata, "Sesungguhnya dia

rnembela Rasulullah SAW."

iSts'r:-i:i akG ,P -i
t l o ir'. t o tz

?PHG.Pf;S

*''*\'
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Keterangan:

(Bab "Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali
memperbuat yang seperti itu selama-lamanya..." ayat). Dalam

riwayat selain Abu Dzar tidak dinukil kata "ayat".

t-,41b Lsi;-;" c--v'd bU iE,Utt +, il',t : a.o fi (Dari

Aisyah RA, dia berkata, "Hassan bin Tsabit meminta izin
kepadanya"). Di sini terdapat pengalihan pembicaraan dari orang
yang berbicara (pertama tunggal) kepada orang ketiga. Dalam riwayat

Muammal dari Sufyan yang dikutip Al Ismaili disebutkan, L+ *
ti-e, S.i*1 ,'di t" tti ,ist-,'i 46'oVii |otb')>u tub (Aku

berada di sisi Aisyah, lah lfassan masuk, rnaka dia memerintahkan,

dan aku menyiapkan bantal untuknya. Ketika dia keluar aku berkata,
"Engkau rnemberi izin kepada orang seperti ini? ").

ot./. t ,.
UiLi ,Jrtti :|ilS (Aku berkata, "Engkau memberi izin kepada yang

ini.").Dalam riwayat Mu'ammal dikatakan, t;--5.'$A 6 @pa yang

engkau lakukan terhadap orcng ini). Kemudian dalam riwayat
Syu'bah pada bab berikutnya disebutkan, 't*i, *b F\ti6 J4 WU

1p"ilL+ 6; ,)-i Lt;n\) lrr 1/ (Engkau membiarkan seperti ini masuk

kepadamu sementara Allah telalt menurunkan "Dan yang mengambil
bagian terbesar di antara mereka".).

Perkara ini cukup musykil, karena secara zhahir yang dimaksud
fitman Allah, "dan ydng rnengambil bagian terbesar diantcra
wtereka" adalah Hassan bin Tsabit. Sementara disebutkan sebelum ini
bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay, dan inilah yang
menjadi pegangan. Dalam riwayat Abu Hudzaifah, dari Sufyan Ats-
Tsauri yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj
disebutkan ,';; ji'b'$.t (Dan dia termasuk di antara mereka yang

mengambil bagian terbesar). Maka riwayat ini lebih kecil
kemusykilannya.
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P ",+r:l U:l|W'o^$1 ,i6 @isyah berkata: Bukankah ia telah

ditimpa adzab yang besar). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, ,Liri

."..l,jr i'.6i qvbUi) (Aisyah berkata, 'Adzab apakah yang lebih

keras daripada buta?').

o- r.ei.i"tii .;ii 'i'#:. 
')ti 

lSujyan berkata, "Maksudnya adalah
'/\1.\-r_o,,

hilang penglihatannya"). Abu Hudzaifah menambahkan, :\itzil e1$1

(dan ditegakkan hukuman). Pada bab sesudah ini dikutip dalam

riwayat Syu'bah tentang sifat adzab yang dijelasksan Aisyah, tanpa

menyinggung riwayat Sufyan. Oleh karena itu, dia butuh untuk

mengucapkan kata "Maksudnya".

Sufyan yang disebutkan disini adalah Ats-Tsauri. Adapun

periwayat darinya adalah Al Firyabi. Imam Bukhari meriwayatkan

sesuatu selain ini dari Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Al
A'masy. Muhammad bin Yusuf dalam riwayat ini adalah Al Baikandi.

Sedangkan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Berbeda dengan yang ada di

tempat ini. Al Ismaili meriwayatkan penegasan bahwa Sufyan di

tempat ini adalah Ats-Tsauri dan Muhammad bin Yusuf adalah Al
Firyabi.

'\-* (Dia pun memuji). Dikatakan, "syabbaba asy-Sya'ir bi

fulanah", artinya penyair itu mengemukakan kecintaannya kepada si

fulanah seraya menyebut-nyebut keelokannya. Maksudnya, membuat

syair yang bertemakan keindahan dan keagungan perempuan. Kata

s7'abbaba terkadang digunakan juga dengan arti membuat syair dan

nielantunkannya meskipun tidak mengandung pujian terhadap

perempuan, sebagaimana tercantum dalam hadits Ummu Ma'bad, tli6

$-;4* *.qt -L,rL*'y (Ketika Hassan mendengar sya'ir yang

diperdengarkan oleh suara yang tidak diketahui asalnya, maka dia

pun membuat sya'ir untuk menandinginya), yakni dia membuat sya'ir

untuk menjawab sya'ir tersebut.
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iltl; (Terhormar). As-suhaili berkata, "pola kata seperti ini

sangat banyak digunakan pada sifat-sifat jenis perempuan dan juga
nama-nama. Seakan-akan maksud mereka menggunakan tanda fothah
berturut-turut adalah untuk kesesuaian ringannya pengucapan dengan

ringannya makna. flashaan berasal dari kata hashiin d,an tafoshiin,

maksudnya adalah menjaga diri dari kaum laki-laki dan pandangan

mereka. Adapun kata razaan berasal dari razaanah, maksudnya
sedikit bergerak (menghindari pergaulan bebas- pene{). Sedangkan

kata tuzaanu artinya dituduh. Lalu kata ghartsaa artinya perut
kempes. Maksudnya, tidak pernah menceritakan aib seseorang. Di sini
terdapat isti'arah (kata yang digunakan tidak dalam arti yang
sebenamya karena ada persamaan) yang mengisyaratkan kepada

firman Allah dalam surah Al Hujuraat 149] ayat 12 tentang orang-
orang yang menggunjing, u-t' *i d SsU- oi ift',*l 6rra*on
salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang
sudah mati?).

Kata ghawaafil merupakan bentuk jamak dari kata ghaafilah,
artinya wanita yang menjaga kehormatan diri dan lengah terhadap

keburukan yang mengancanmya. Maksud disini adalah membersihkan
diri Aisyah dari sifat menceritakan aib manusia yang diserupakan
dengan memakan daging mereka dengan cara menggunjing.
Kesesuaian penamaan ghibah dengan 'memakan daging', bahwa
daging adalah penutup tulang, seakan-akan orang yang menggunjing
menyingkap penutup orang yang dia gunjing.

'!l-3 ''il dA gXyoh berkata, ,Engkau tidak seperti itu,,).

Ibnu Hisyam menyebutkan dari Abu Ubaidah bahwa seorang
perempuan memuji anak Hassan bin Tsabit di sisi Aisyah. perempuan

itu berkata, "Wanita terhormat dan betah tinggal di rumah..." Maka
Aisyah berkata, "Akan tetapi bapaknya..." Sekiranya riwayat ini
akurat, mungkin kisah ini tef adi lebih dari satu kali, dan redaksi pada

sebagian jalur riwayat Masruq adalah, "Dia membuat sya'ir memuji
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putrinya." Dengan demikian, syair Hassan tersebut berkenaan dengan
putrinya bukan Aisyah. Hanya saja dia mengutipnya saat

mengucapkannya kepada Aisyah. Akan tetapi kelanjutan bait-bait itu
sangat jelas menunjukkan yang dimaksud adalah Aisyah. Bait-bait
syair tersebut terdapat dalam qashidah Hassan, dia berkata:

*61 jr,e*",rij^),5

J76A afi &|!.-*Ut *

'# tr*:s,^J' t ii f tji tf
,Jl}.".-JJ+s ii,s$r bf)

Jikn aku telah mengatakan apa yang mereka kataknn kepadamu,

maka sungguh jari-jemariku tidak mampu mengangkat cemeti.

Sungguh apa yang dikatalcan tidaklah patut bagimu,

sepanjang masa, bahkan dikatakan seorang yang teperdaya.

....;: ;il;i"':-Jti (Aisyah berkata, "Akan tetapi engkau...,').

Dalam riwayat Syu'aib disebutkan,'!ri-i ',5 ,U6 (Aisyah berkata,

"Engkau tidak seperti itu"). Lal:u pada bagian akhir ditambahkan,
'd, ',,) ^ ;t, itr k ilt )1-,j'* ti- o,& ii, ,Utii (Aisyah berkata,

"Sungguh dia biasa membela Rasulullah SAry).Pada pembahasan

tentang pe_perangan disebutkan dari jalur lain dari Syu'bah dengan

redaksi, y._":1)oht & )itt )j:";'* q4-\i eJi-oG'f,
(Sesungguhnya dia biasa melakukan pembelaan atau membuat syair
cacian untuk membela Rasulullah SAry). Perkataan Aisyah, '-:i'6
,l{il l:JJ (akan tetapi engknu tidak seperti itu) merunjukkan ba\wa

Hassan termasuk di antara mereka yang memperbincangkan dirinya.
Tambahan terakhir ini telah disebutkan di tempat itu dari jalur Urwah,
dari Aisyah, dengan redaksi yang lebih lengkap. Disebutkan juga
disela-sela hadits berita dusta dari jalur Shalih bin Kaisan, da/r Az-
Zuhi, Urwah berkata; Aisyah tidak menyukai seorang pun mencela
Hassan di hadapannya.
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(Bab "Dan Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-Nya dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana). Disebutkan sebagian

hadits Masruq dari Aisyah. Saya telah menjelaskan apa yang terdapat
di dalamnya pada bab sebelumnya.

lt. Firman AIIah, nal 
t$ti UJt e +Ar'g.rl'oi arit-'orlJr1\

!, ;J"l't'ji o# | €(t *-b,i-ei77tr$fur,.;2 dj'q,:o
oie;r1'Jq Mit j2 yi;_r, .€r'J:iil,l oii'eti'd&

t.

'ti ti,tbat tH3 yt W eil+:trj gLi$ j.-p, ,!.:i til
'a-'rjyob,i €b'$_?,ithi

"Sesungguhnya orang-orang yang insil agar (berita) perbuatan
yang amat keji itu tersiar di kalangon onarrgerang yang beriman,
bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di okhird. Dan Allah
mengetahui, sedang, kama tidak mengdahui Dan sekiranya
tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya lepada leamu semua,
dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya lcamu

akan ditimpa adzab yang besar). Dan janganlah orang-orang yang
mempunyai kelebihan dan kelapangan di ontara kanu ber.sampah
bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuon) lepana kaum
kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orangorang yang
berhijrah pada jalan Allah, dan hendakloh mereka mema'ofkan don
berlapang dada. Apakah kamu frda* irrgin bahwa Atlah
mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (Qs. An-Nuur l24lz 19,20,22,

;y'tT'tt!,Uu '^*;; * qj G?i,Jvzri /. lq t
L-*" ,f *i iaiit '* itt J;.,i,6 r,'.)?t: f; rs$
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e * t:bi 
"x. 

i1 ,iC'"i |si'J. A ia ait?s:'r;t ''i23

#.'i;b 1i o ,*i ;"'-x? c lor *r' ';*i '*i {d
t') ,>G r:ir'tt u 6; S;'t;- \j r :y a *b'At t i'i
|);rU ; t;jr':Jta ;a';. 3L & .A ;n'tt f C *
t:t3 ii Urr t- gr'rrsr ,i."d ,yt ?Gi .CAi a# tf i,r
u tis ')"oi lnt, ti U.k ,i* -,hir U; yLr'u ?y i
/:\t;* ofi'of',rt ;- ;#ef ;H'oi'4i t7 o'r\t

i;t|t:;it*- ok Ar .',rryq r*.3t G'; gt'rJt:',U4 
ua':.ivi'-:P*?f Ai d"e 4i*?

'FS :'* rui 4rtt c.,p ;'S-,, fg,t.!t 'u-3^1 
?i Ui i#'

-a6t 1;#'; ;.:Ea rgEr'#, ?i Ul.q';ru &
;:l'J;' rl+ )l ^!ii C lnr, ,',lui 6-#u ,:Cn S :Ur-

4 ::-;lutrr or sj:LiI' .,>Ft ,).'-t'r:i 'Uu \!c|si
\)))i4':tt'i*7 q$Lk a iyi;;i,1'tt
,/L *'ri,:tj ;r' ht & :t ) ;)';i,:&': : .rlf

,slt
# 0r- s_t 7t oLV rtitlt';ri.iXl' i b'rt ,ei #
{*J J.9L. i* t;, }i uui .lA 4, d'; f ,ii fit
; 4 c ,b wiS il i tif; ,4 tti) -fit,ii;rG
iti; i?rt ur * ,,t'it; ,;:irist ,))L # ,^i,:. ,:- ,Uu"

W'& n'tL tt{: .W E:6"; rl i),b'i)'i:;- ,ht+
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4757. Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Bapakku

mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika diceritakan

keadaanku dan aku tidak mengetahuiny4 Rasulullah SAW berdiri

berkhutbah tentang diriku. Beliau bersyatradat dan memuji Allah serta

menyanjung-Nya dengan apa yang layak bagi .-Nya, lalu bersabda,

'Amma ba'du... Berilah saran kepadalu tentang orang-orang yang

telah mencela keluargalat (istri), demi Allah alcu tidak mengetahui

keburukan keluargaku, mereka mencelanya dengan seseorang yang

demi Allah aku tidak mengetahui keburukannya sama sekali, dan dia
tidak masuk ke rumahlat kecuali ada oh4 dan tidaHah aht pergi
dalam perjalanan melainkan dia ileut bersamaht'. Sa'ad bin Mu'adz
berdiri dan berkata, 'Berilatr izin kepadaku watrai Rasulullah untuk

memenggal leher (membunuh) mereka'. Seorang laki-laki dari bani

Najjar berdiri 
-adapun 

ibu Hassan bin Tsabit berasal dari kelompok

laki-laki itu- dan berkat4 'Engkau berdusta ketahuilatr demi Allah,
sekiranya mereka berasal dari suku Aus, niscaya karnu tidak menyukai

memenggal leher mereka'. Hingga hampir terjadi sesuatu yang buruk
antara suku Aus dan Khazraj di masjid dan aku tidak mengetahui.

Ketika sore hari, aku (Aisyah) keluar untuk sebagian keperluanku

bersama Ummu Misthah. Lalu dia tersandung dan berkata, 'Celaka

Misthatr'. Aku berkata, 'Watrai ibu, engkau me,lrcaci maki putramu'.

Dia pun diam. Kemudian dia tersandung yang kedua kali dan berkata,

'Celaka Misthah'. Aku berkata kepadany4 'Engkau mencaci maki
putramu'. Lalu dia tersandung yang ketiga kali dan berkat4 'Celaka

Misthah'. Maka aku pun mencegahnya. Dia berkata, 'Demi Allah, aku

tidak mencacinya kecuali karena dirimu'. Aku berkat4 'Mengenai

urusanku yang mana?' Dia berkata, "Dan dia mengemukakan

kepadaku berita yang tersebar". Aku berkata, 'Benarkah kejadian ini?'
Dia berkata, 'Benar, demi Allah'. Aku kernbali ke rumatrku seakan-

akan yang aku cari tidak aku dapati. Aku pun menderita sakit.,.Aku

berkata kepada Rasulullatr, 'Kirimlah aku ke rumah bapakku'. Maka

beliau mengirim seorang pelayan bersamaku. Aku masuk ke dalam

rumah dan mendapati Ummu Ruman (ibuku) di bagian bawah dan
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Abu Bakar di bagian atas rumah sedang membaca. Ibuku berkata,

'Apa yang membuatmu datang wahai putriku?' Aku mengabarkan dan

menceritakan kejadian kepadanya. Ternyata cerita itu belum sampai

kepadanya sebagaimana yarLg sampai kepadaku. Dia berkata, 'Wahai

putriku, ringankanlah urusanmu itu, demi Allah, sangat sedikit

perempuan yang cantik di sisi seorang lak-laki yang mencintainya,

lalu dia memiliki istri-istri yang lain melainkan mereka akan

membencinya dan mengatakan (begini begini) tentang dirinya'.

Ternyata belum sampai kepadanya berita itu sebagaimana yang

sampai kepadaku. Aku berkata, 'Apakatr bapalftu telah

mengetahuinya?' Dia berkata, 'Benar!' Aku berkata, 'Dan Rasulullah

SAW?' Dia berkata, 'Benar, dan Rasulullatr SAW'. Air mataku

mengucur dan aku menangis hingga suaraku didengar oleh Abu Bakar

dan dia berada di atas rumah sedang membaca. Dia turun dan berkata

kepada ibuku, 'Apa keperluannya?' Dia berkat4 'Telah sampai

kepadanya apa yang diceritakan tentang dirinya'. Maka kedua

matanya pun meneteskan air mata. Dia berkata" 'Aku bersumpah

terhadapmu wahai putriku, hendaklah engkau kembali ke rumahmu'.

Maka aku pun kembali. Sungguh telah datang Rasulullah SAW di

rumahku dan bertanya kepada pembantuku tentang diriku. Dia

berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak mengetahui satu pun aib

dirinya, melainkan dia biasa tidur sehingga karrrbing masuk dan

makan adonannya'. Lalu pembantuku dibentak oleh sebagian sahabat

beliau SAW berkata, 'Berbicaralatr yang jujur kepada Rasulullah'.

Sampai mereka pun menjelaskan kepadanya tentang urusan itu. Dia

berkata, 'Maha Suci Allah, demi Allah aku tidak mengetahui pada

dirinya kecuali apa yang diketahui tukang sepuh terhadap batangan

emas merah'. Lalu urusan itu sampai kepada laki-laki yang dituduh,

maka dia berkata, 'Maha Suci Allah, demi Atlah aku tidak pernah

menyingkap dada perempuan sama sekali'." Aisyah berkat4 "Dia

terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah." Aisyatr berkata, "Pagi

harinya, kedua orang tuaku berada di sisiku. Keduanya senantiasa

berada di dekatku hingga Rasulullah SAW masuk dan mengerjakan
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shalat Ashar. Kemudian dia masuk sementara aku dipapah kedua

orang tuaku dari kanan dan kiri. Beliau memuji Allah dan

menyanjung-Nya kemudian bersabda, 'Amma ba'du, wahai Aisyah,

jika engkau telah mengerjaknn keburukan atau berbuat aniaya makn

bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat

hamba-hamba-Nya'." Aisyah berkata, "Seorang perempuan Anshar

datang dan duduk di pintu. Aku berkata, 'Tidakkah engkau malu

terhadap perempuan ini untuk menyebutkan sesuatu?' Maka

Rasulullah SAW memberi nasihat, lalu aku berpaling kepada bapakku

dan berkata, 'Jawablah dia'. Dia berkata, 'Apa yang aku katakan?'

Aku berpaling kepada ibuku dan berkata, 'Jawablah dia'. Dia berkata,

'Apa yang harus aku katakan?' Ketika keduanya tidak menjawabnya

aku pun bersyahadat dan memuji Allah serta menyanjung-Nya dengan

apa yang layak bagi-Nya, kemudian aku berkat4'Amma ba'du...
Demi Allah, jika aku mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak

mengerjakannya -dan Allah menyaksikan bahwa aku adalah benar-
maka itu tidaklah bermanfaat bagiku di sisi kalian. Sungguh kalian

telah memperbincangkannya dan telah meresap dalam hati kalian. Jika

aku mengatakan bahwa aku melakukannya 
-dan Allah mengetahui

bahwasanya aku tidak melakukannya- niscaya kalian akan

mengatakan sungguh dia telah membinasakan dirinya. Demi Allah,
aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian -aku
pun mencari nama Ya'qub tetapi tidak mampu- kecuali bapak Yusuf
ketika dia berkata; Kesabaran yang baik itulah kesabaranlru, dan

Allah Maha penolong atas apa yang kamu katakan. Lalu diturunkan
(wahyu) kepada Rasulullah SAW pada saat itu juga. Kami pun

berdiam lalu disingkap darinya. Aku mendapati kegembiraan di
wajahnya dan beliau mengusap keningnya seraya berkata,

'Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menurunkan kebebasanmu

(kebersihan dirimu dari tuduhan)'." Aisyah berkata, "Aku berada di
puncak kemarahan, maka kedua orang tuaku berkata kepadaku,

'Berdirilah kepadanya'. Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan

berdiri kepadanya, aku tidak memujinya dan tidak memuji kalian
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berdua, tetapi aku memuji Allah yang telah menurunkan (wahyu)

tentang kebebasan diriku. Kalian telah mendengarnya, dan tidak

mengingkarinya dan tidak juga mengubahnya'." Aisyah berkata,

"Adapun Zainab binti Jahsy telah dilindungi Allah karena agamanya,

maka dia tidak mengatakan kecuali kebaikan, sedangkan saudara

perempuannya, yaitu Hamnah telah binasa bersama orang-orang yang

binasa. Adapun yang berbicara dalam hal ini adalah Misthah, Hassan

bin Tsabit, sffiB munafik Abdullah bin Ubay --{ialah yang telah

menyebarkannya, mengumpulkannya dan yang mengambil bagian

terbesar di antara mereka- dia dan Hamnah." Aisyah berkata, "Abu

Bakar bersumpatr tidak akan memberikan manfaat kepada Misthah,

maka Allah berfirman, 'Janganlah orang-orang yang memiliki

kelebihan diantara kamu bersumpah...'hingga akhir ayat, maksudnya

adalah Abu Bakar... 'dan memiliki lceluasan untuk memberi bantuan

kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin...' maksudnya

Misthah, hingga firman-Nya, 'tidakkah kamu mau Allah memberi

ampunan kepada kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang'. Abu Bakar berkatq 'Bahkan wahai Allah, wahai Tuhan

kami, sesungguhnya kami suka Engkau memberi ampunan kepada

kami'. Lalu dia mengembalikan kepadanya apa yang biasa dia

lakukan.

Sglsress:
(Bab firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar

berita amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman

..ayat hingga firman-Nya... Maha Penyantun dan Maha Penyayang).

Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya

menukil ayat secara lengkap hingga kalimat, "Maha Penyantun lagi

Maha Penyayang."

';#'ect-J (tersiar, yahti tampak). Hal ini tercantum dalam

riwayat Abu Dzar saja dan dinukil Ibnu Abi Hatim melalu sanad yang
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maushul dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, +Ut'g# (tersiar berita yang amat keji), &aberkata, "Yakni

* L"r;A- fu lnmpa* dan diperbincangkan)." Dari jalur Sa'id bin

Zubair tentang firman-Nya, +Vilr'G.r5'Oi, dia berkat4 'Yakni #'Oi
'r4aii 

1t"rt"bar dan tampak),dan maksud perbuatan keji di sini adalatr

zina."

4, j> igr;jite ;.rat dti r3i3i- oi'il6'&,p, )i,$- t t
t . " '.'. l,-.'t*li#b itlft (Dan janganlah orang-orang yang mempunyai

kelebihan dan kelapangan di antara lamu bercumpah bohwa merelca

tidak akan memberi bantuan kepada lraum kerabanya dan orang-
orang miskin -hingga firman-Nya- dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang). Bagan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu
Dzar, sehingga ayat-ayat ini bersambung sebagiannya dengan

sebagian yang lain. Adapun firman-Np, frri @an janganlah

bersumpah), maka Abu Ubaidah berkat4 "Maknanya, janganlatr

melakukan sumpah. Ia berasal dari kata alaitu yang berarti aku
bersumpah. Kata ini memiliki juga makna tain, yaitu dari kata alautu
yang artinya aku mengurangi. Diantara penggumannya adalah firman-
Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat ttg, iL; i<tjlj ) (meretra

tidak henti-hentinya [menimbulkanJ kemudharatan bagimu). Al
Farra' berkata, *Al I'tila artinya sumpah. Penduduk Madinah
membacanya,'wala yata'alla', namun ia menyelisihi tulisan dalam
mushaf Al Qur'an." Narnun, apa yang dia nisbatkan ke,pada penduduk

Madinah tidak dikenal, hanya saja qira'ah im dinisbatkan kepada
Hasan Al Bashri. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 $O-ri,dia berkat4 I
'#- (Jangan bersumpah), dan ini menguatkan bacaan yang

disebutkan di atas.
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Ll ....r:p f.ftr+ icz;af i ,S'6i (Abu usamah berkata dari

Hisyam bin tJrwah.../. Dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Ahmad secara lengkap. Dalam riwayat Al Mustamli dari Al Farabri

disebutkan; "Humaid bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Abu

Usamah menceritakan kepada kami", maka Al Karmani menduga

bahwa Imam Bukhari megutipnya dengan sanad yang maushul dari

Humaid bin Ar-Rabi', padatral tidak demikian, bahkan ini merupakan

satu kesalahan yang fatal.

12. Firman Allah, ,** dtbh i$t
uilendaklah merelu menutapkan leain lcerudung mereka ke

dadanya.'(Qs. An-Nuur [24]: 3l)

ti J'r\r pr.nVlt ar.?tr li,Uu ti4, h' 'qrb:, -t$p e
.\a, o'-*',;6'r,* t.) W @,* e b*, i;.;cli) ?'t S;i

4758. Dari Aisyah RA, dia berkat4 "Semoga Allah meratrmati

perempuan-perempuan yang pertama hijrah, ketika Allah menurunkan

'HendaWah merelw menutuplan kain kerudung mereka ke dadanya',

mereka pun menyobek kain-kain mereka dan memakainya kerudung."

'J; 6 ,i* uk q;, h' '€?:t e;;)r'o( 
^*, eL "*'*

6aVi':i er':f J*i try.r* rlbbhUflt>'fr, ry
.4,0'-,jJ;t, ;j;tt,Jt J4

4759. Dari Shafiyyah binti Syaibatr, bahwa Aisyah RA berkata,

"Ketika turun ayat ini, 'Dan hendaklah merefta menutupkan ftain

L

&
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kerudung ke dadanya'mereka pun mengarnbil sarung-sarung mereka

dan menyobeknya dari pinggir, lalu mernakainya kerudung."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan hendaHah mereka menutupkan kain kerudung

mereka ke dadanya). Seakan-akan katayadhribna di sini mengandung

makna menutupkan/menjulurkan- Oleh karena itu ia menjadi kata

muto'addi (kata yang membutuhkan obje$ dengan bantuan kata

'alaa' sesudahnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Syabib,

dari bapaknya, dari Yunus, dari Ibnu Sylhab, dari Urwalu dari Aisyah.

Ahmad bin Syabib adalah guru Imam Bukhari, hanya saja dia
mengutip darinya di tempat ini dengan redaksi s€eerti di atas. Bagran

ini dinukil dengan sanad yarrg naushul oleh Ibnu Al Mundzir, dari

Muhammad bin Ismail Ath-Thaibi, dari Ahmad bin Syabib. Demikian
juga Ibnu Mardawaih meriwayarkan, dari jalur Musa bin Sa'id Ad-
Dandani, dari Ahmad bin Syabib bin Sa'id. Begitu pula Abu Daud dan

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur aurrah bin Abdurrahman dari

Az-Zuhi sama sepertinya.

c-tr *.v4lt iU*:.b, ?;- (Semoga Altah merahmati peren pum-

perempuan muhajirat). Yakni pere,mpuan-perempuan yang berhijrah.

Dalam riwayat Daud dari jalur lain dari Az-hthndisebutkan, i, ?7
cil7l4lt i;-lt (Semoga Altah merahmati perempuan-perempuan

yang berhijrah).

)j\t (ang pertama). Kala uwal adalah bentuk jamak dari kata

uulaa, artinya perempuan-perempuan yang lebih dahulu beftijrah. Hal

ini berkonsekuensi batrwa png melakukannya adalah perempuan-

perempuan kaum muhqiirin Namun, dalam riwayat Shafiyyah binti
Syaibah dari Aisyah disebutkan bahwa yang melakukannya addah
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perempuan-perempuan kaum Anshar, sebagaimana yang akan saya

jelaskan.

"*i (Kain-train merekn). Kata muruuth adalah bentuk jamak

dari kata mirth, artinya sarung. Dalam riwayat kedua disebutkan, ,yt':i

(sarung-sarung merelm), dan ditambahkan , ;(gJ ,F,|e te"l,i 1,

(Mer elra menyobelcnya dari pinggir).

o:;uri-i (Mereka memakninya kerudung). Yakni mereka

menutupi wajatr-wajah mereka dengan kain itu. Hal itu dilakukan

dengan meletakkan kerudung di atas kepala dan menjulurkannya dari

sisi kanan ke batru kiri, inilah yang disebat taqannu'. Al Farra'

berkata" '?ada masa jatriliyyatr kaum perempuan menjulurkan

kerudungnya dari belakangnya dan membiarkan yang depan terbuka,

maka mereka pun diperintahkan untuk menutupinya. Kerudung bagi

kaum perempuan sama seperti sorban bagi kaum laki-laki."

',#3ji i;:;et 6.*, ,*"c*ri-?lt) q1's+ ul tt (Ketika

turun ayat ini "Dan hendaklah mereka menutupkan l<ain kerudung

merelra ke dadanya", makn merel<a pun mengambil sarung-sarung

mereka). Bagian ini tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dengan

menyebutkan pelaku dalam bentuk dhamir (kata ganti). An-Nasa'i

meriwayatkrtnya, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibratrim bin Nafi',

dengan redaksi, it:sr i-l( TXaum wahita mengambil). Al Hakim

,'iti
Kemudian Ibnu Abi
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Lt;.;s,'*:r3') ,p'ot? ,ltr*;i ,*:t'$;-'i;,*1t Wt jlU6 ll 7rami

menyebutknn di sisi Aisyah tentang wanita-wanita euraisy dan
keutamaan mereka. Maka dia berkata, "sesungguhnya wanita-wanita

Quraisy adalah orang-orang yang utama, tetapi demi Allah, aku tidak
'pernah melihat yang lebih utama daripada wanita-wanita Anshar
dalam hal membenarkan Kitab Allah dan keimanan terhadap wahyu.
sungguh diturunkan surah An-Nuur, 'HendaHah mererrn menutupkan
kain kerudung mereka ke dadanya', maka kaum laki-laki merelca

kembali membacakan kepada merelca apa yang diturunkan tentang
mereka. Tidaklah seorang perempuan pun melainkan berdiri
menghampiri kainnya dan shubuh harinya mereka mengerjakan
shalat dengan menggunakannya, seakan-seakan di atas kepala-kepala
mereka burung gagak). Kedua versi riwayat ini mungkin
digabungakna batrwa wanita-wanita Anshar segera melakukan hal
tersebut.
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25. SURATT AL FURQAAN

';: u :flfur s1 .e!}r y, \# 11 :4\in;i61 ,u"ti it ,lvt

Lr-r,1iui *) . t,<5';> .",-3,t g* iY?t 9*
)4ur13v'rf ,)Qu..krii l- Pt'a'4,, u,<W>-9*Al
',t 

,e*i ,J 6t€r\i Y,l::t 7 a 1iy :';.-st !o't #! k t:i

.it *A e T,s i'of , *'i,,f.il',A "tt,!t *o'ijr, ,f i glJry ,;:p SGi .>;-'3 ,4:tt5,{& i.t lG:

j$'ir'.*f a * G ,<* J,4 .*9r 
"3;t 

:irlb'ttj

'rfi y ,& y..L:Gt Jtilk ul .Ur-l'^il,;.,i5-l' ,<Ujr>

;24 et JG': .t'r;b :1t'cbi>,\d S6', .',rl'; z41t71 .".

.gf{t *|*:(*.b)
Ibnu Abbas berkata: Habaa'an rnantsuura (debu yang

beterbangan) artinya apa yang diterbangkan angtn' Madda azh-zhilla

(memanjangkan bayang-bayang), artinya apa yang ada di antara fajar

terbit hingga matahari terbit. Saakinan (tetap), artinya terus menerus

dalam kondisinya. 'Alaihi daliilan (sebagai petunjuk atas bayang-

bayang itu), yakrri terbitnya matahari. Khilfatan (silih berganti),

artinya barangsiapa yang tidak sempat mengerjakan amalan di malam

hari maka dapat melakukannya pada siang hari, atau tidak sempat

mengerjakan amalan pada siang hari maka dapat melalarkannya pada

malam hari. Al Hasan berkata; hab lanaa min anuaajinaa

wadzurriyyaatinaa quffata a'yunin (anugerahkan kepada kami istri-
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istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami), yakni

dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih

menyejukkan mata (hati) seorang mukmin daripada melihat

kekasihnya dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu Abbas berkata:

Tsubuuran artinya celaka. Ulama selainnya berkata: As-Sa'ir (yang

menyala) adalah mudzakkar (kata jenis laki-laki). At-Tas'iir dan al
idhthiraam artinya menyala-nyala. Tumlii 'alaihi (mendiktekan

kepadanya), artinya membacakan kepadanya; ia berasal dari kata

amlaitu dm amlaltu. Ar-Rass artinya tambang; Bentuk jamaknya

adalah risaas. Maa ya'ba'u artinya tidak peduli. Dikatakan, maa

'aba'tu bihi syai'an (aku tidak memperhitungkannya sedikit pun).

Gharaaman artinya kebinasaan. Mujahid berkata: Wa'atau artinya

mereka telah melampaui batas. Ibnu Uyainatr berkata: 'Aatiyah artinya

melebihi kapasitas yang semestinya.

Keterangan:

(Surah Al Furqan. Bismillaahirrafumaanirrahiim. Ibnu Abbas

berkata; Habaa'an mantsuuran [debuyang beterbanganJ, artinya apa

yang diterbangkan angin). Pernyataan ini dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu

Abbas, sama sepertinya. Lalu ditarnbahkan pada bagian athirnya, &3

(dan ditebarkannya).Ibnu Abi Hatim meriwayatakn dari Ali Ibnu Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata...r Abu Llbaidah berkata,

"Firman-Nya, $#iwa 6"Ou yang beterbangan), yaitu apa yang

masuk rumah melalui lubang dinding, masuk seperti debu dibawah

sinar matahari, tidak dapat diraba dan tidak terlihat." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Al Hasan Al Bashri disertai tambahan, '*ii

'eU"'€ * $-'€bi (Sekiranya salah seorang diantara kalian

hendak memegangnya maka tidak akan bisa). Dari jalur Al Harits dari
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Ali tentang firman-Nya dalam surah Al Furqaan 125) ayat?j., 6J:,;-i$

(debu yang beterbangan), dia berkata ,9lj-315t',H *rj (Apa yang

bertebaran melalui lubang dinding).

pr;;f ,73t-Or (Du'aa'ukum artinya keimanan l<nlian)-

Pemyataan ini dinukil dengan sanad yarlg maushul oleh Ibnu Abi

Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas sepertinya. Hal

in i telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang iman.

Adapun di tempat ini hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi'

u^lJ:Jr L4 ;\4t L* u.u,,sjl"s 1tt'tadda azh-zhilla

[memanjangknn bayang-bayangJ, yaitu antara faiar terbit hingga

matahari terbit). Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad

yang maushul (bersarrbung) dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, sama sepertinya. Ibnu Athiyah berkata, "Demikian pandangan

yang banyak dikemukakan para ahli tafsir. Namun, perlu ditinjau

kembali, karena tidak ada kekhususan untuk waktu tersebut dengan

hal tersebut. Bahkan beberapa saat setelah matahari terbenam masih

terdapat bayangan yang terbentang padahal masih berada pada waktu

siang. Sementara sepanjang siang, terdapat bayangan yang pendek dan

terputus-putus." Kemudian dia mengisyaratkan tanggapan lain, yakni

bahwa bayangan hanya dikatakan untuk sesuatu di siang hari. Dia

berkata, "Bayangan yang terdapat pada kedua waktu ini adalah sisa-

sisa malam."

Jawaban bagi tanggapan yang pertama bahwa pengkhususan itu

diindikasikan oleh redaksi ayat, karenapada lanjutan ayat disebutkan,

y;; *'d"Jgjt & "j (Kemudian kami jadikan matahari sebagai

petunjuk baginya). Tentu saja matahari mengiringi apa yang ada

sebelum ia terbit. Ia pun menghilangkan bayang-bayang itu sehingga

dijadikan petunjuk. Dengan demikian, tampaklatr pengkhususan waktu

sebelum matahari terbit dengan penafsiran ayat, dan bukan waktu

sesudah matahari terbenam. Mengenai tanggapan kedua tidak dapat
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diterima karena yang mengatakan hal itu sebagai bayangan adalah
seorang yang terpercaya dan dalam konteks penetapan. oleh karena
itu, pendapatnya lebih dikedepankan daripada yang lain. Kalaupun
perkataan mereka yang menafikan terbukti akurat tetap tidak menjadi
halangan bagi yang menetapkannya dalam konteks majaz.

r-ii.ri <gu> (saakinan artinya tetap). Dinukil Ibnu Abi Hatim

dengan sanad yang maushul melahti jalur yang disebutkan.

,:,:,!:-Jt L* (il.t *) (Alaihi daliilan [sebagai petunjuk atas

bayang-bayang ituJ, yakni terbitnya matahari). Ibnu Abi Hatim
menukil melalui sanad yang moushul seperti sebelumnya.

4nI ij;rii )4brti6 i( ,giu. krii S;s p, .n U,i.i ,(it;y
(Khilfutan [silih bergantiJ, artinya barangsiapa yang tidak sempat
mengerjakan amalan di malam hari maka dapat melakukannya pada
siang hari, atau tidak sempat mengerjakan amalan pada siang hari
maka dapat melalatkannya pada malam hari). penafsiran ini dinukil
Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul seperti di atas. Demikian
juga diriwayatkan Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Al Hasan, sama
sepertinya.

';;,St S'iti 6t Hasan berkata).Dia adalah Al Hasan Al Bashri.

y ftL e e*t iJ ut;fr\i 
?,1::t b et +^> (Anugerahtcan trepada

kami istri-istri knmi dan keturunan kami sebagai penyenang hati
knmi, yaloti dalam ketaatan kepada Allah). panafsiran ini dinukil oleh
sa'id bin Manshur dengan sanad yang maushut; Jarir bin Hazim
menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Hasan ditanya
seseorang tentang firman-Nya dalam surah Al Furqaan 125) ayat 74,
,ft ii, *;frii g,l':t 'U 6 '4 (Anugerahtrnn kepada kami istri-istri

kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati [kamiJ), 
,, ,ii-frt 6

...)it bv 9rL'u 'li;jr srr'oi ittr, r, ,gfur d ,J,. ,J,i t;;ir ,i ii $'n, ei
(Apalmh itu 'qurrah' (penyenang hati)? Apalcah ia di dunia atau di
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akhirat?" Dia berkata, "Bahkan di dunia. Demi Allah, ia adalah

seseorang melihat ketaatan kepada AUah dari analorya.../." Abdullah

bin Al Mubarak menyebutkannya dalam kitab Al Birc Wa Ash-Shilah,

dari Hazm Al Qath'i, dari Al Hasan. Lalu disebutkan pula nama laki-

laki yang bertanya, yaitu KatsirbinZiyad.

lt *A e V ,s j-'oi b u'it ,f.'ii""g O,t (Tidak ada sesuatu

yang lebih menyejukkan mata [hatiJ seorang muhnin daripada

melihat kekasihnya dalam ketaatan kepada Allah)- Dalam riwayat

Sa,id bin Manshur disebutkan , i4 a/- Oi (Dia melihat orang

kesayangannya).

)6-j ,41$, :u,&';i.t Srii ltOnu Abbas berkata: Tsubuuran artinya

celalra). Pernyataan ini dinukil Ibnu Al Mundzir dengan sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Namun, bagran

ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya dalam surah Al Furqaan l25l ayat B, ()l |:l.6 ttbt (di

sana mereka mengharapkan kebinasaan)." Mujahid berkata, "Kata

'utuwwan' artinya kezhaliman." Pernyataan ini dinukil Abd bin

Humaid melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalri{ sehubungan firman Allah dalam surah Al Furqaan l25l ayat

21, (4 f* t*j, dia berkatal tfi ll,tereka melampaui batas [datam

mel ahiunJ kezhaliman).

ii <o.Ut) ,it'Sai gUma selainnya berkata: As-Sa'ir [yang

menyalal adalah mudzakkar [kata jenis laki-lakiJ). Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Furqaan [25] ayat ll, 'i;.tf't*ii

lb QilU qk 6o*i menyiapkan neraka yang menyala-nyala bagi

yang mendustalcnn hari kiamat) kemudian dia berkata, 'n-$?t$1

(Apabila ia melihat merekn). Kata sa'iir adalah bentuk mudzakkar

fienis laki-laki), artinya sesuatu yang digunakan untuk membuat api

menyala-nyala" Maksudnya, neraka.
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il.*LJr l-iF' : TrlrlaJltt'i#tj (At-Tas'ir dan Al ldhthiraam

artinya menyala-nyala).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah juga.

'*Jt (Dongeng-dongeng). Hal ini telah dijelaskan pada tafsir

surah Al An'aam.

'Jsli'cjJli'u ,:jb'q (* ,!,\ (diimlaktan lcepadanya, artinya

dibacakan kepadanya; ia berasal dari kata 'amlaitu' dan 'amlaltu').

Abu Ubaidatr berkata tentang firman Allall * ,# -r-fi yA<ni ia

membacakan kepadanya; Berasal dari kata 'amlaitu alaihi' (aku

mengimlakkan kepadanya). Kemudian di tempat lain disebutkan,

'amlaltu alaihi', mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Al
Baqarah l2l ayat 282, d, *.f. J$Jj ftendaHah yang memiliki

utang mengimlaklcan).

'c6:'.-i1, ig,lir :( tlt) (Ar-Rass artinya tambang. Bentuk

jamaknya oOotoO risaas). Abu Ubaidatr berkatq "Firman-Nya dalam

suratr Al Fur'aan l25l ayat 35, 'u"lt'qib?: (Para penduduk Rass).

Yakni tambang. Al Khalil berkata "Ar-Rass adalatt semua sumur

png belum dibangun." Di samping itu ada sejumlah pendapat lain,

salah satunya disebutkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, dia berkata, "Ar-Rass adalatr sumur." Lalu dinukil dari
jalur Suffan, dari seorang laki-laki, dari llaimah, dia berkat4 "Para

penduduk Rass adalatr mereka yang mencampakkan nabi mereka ke

dalam sumur." Dinukil juga dari Sa'id, dari Qatadah, beliau berkata;

diceritakan kepada kami bahwa para penduduk Rcss berada di

Yamamah." Kemudian dinukil dari Syabib, dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas tentang firman-Nya, 'rtpt' lE,&lf: dia berkat4 'Yakni sumur

di Azerbeijan."

1-;',G,i-tl i* *r'oV t firi-dii-G1 (Maa ya'ba'u artinya tidak

peduli. Dikatakan; maa 'aba'tu bihi syai'an, artinya alu tidak

memperhitungkannya sedikit pun). Abu Ubaidah berkata tentang
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firman-Nya dalam surah Al Furqaan l25l ayat7Z, ;:) #rg-O U
(Katakanlah; Tuhanku tidak mengindahknn kamu). Ia berasal dari
perkataan mereka, 'maa aba'tu bika syai'aa' artinya aku tidak
memperhitungkanmu sedikipun. "

Catatan:

Pada sebagian riwayat, pemafsiran- pernafsiran di atas tidak
disebutkan secara berurutan seperti di tempat ini. Namun, hal itu tidak
menimbulkan masalah.

r-?yr :1JrV1 (Gharaaman artinya kebinasan). Abu Ubaidafi

berkata tentang firman-Nya dalam surah Al Fur'aan l25l ayat 65, t:1

Jt? Ot t1;i.trb (sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang

ketn\, yakni rh711itl6 (membinasakan dan menyertai). Diantaranya

adalah kalimat, "rajulun mughramun bil hubb" (laki-laki yang

dimabuk cinta).

gt:Ft if 'e'y.t'-rI! i1 r[,6i (Ibnu (Iyainah berlata: ,Aatiyah

artinya melebihi lapasitas yang semestinya). Demikian tercantum

dalam penafsirannya. Namun, lafazh ini terdapat dalam suratr Al
Haaqqah. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini
sebagai perluasan dalarn menjelasksan kata utuwwan. Hal ini telatr

disebutkan juga pada kisah Hud pada pembatrasan tentang cerita para

nabi.
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it; 6- :Jti >Li oi ^* ht ,t', ,rJt U 'it t 'L i;ti V

r. Firman Auah, tik'?'*tri * jle*} ;t o;;;- utit
\;'e|t

"Orang-orang yang dihimpu'nkan ke neraka Jahannam dengan

diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling
buruk tempatnya dan paling sesat jalannya."

(Qs. At tr'urqaan [25]: 3a)

j ;t{i,5 Dt #r, Ju yyqt ;;- *3 *';slt'F-
,i;ts ,lG Wtt;- e:) ,v'#- oi ;; tt ,u Efur G,,*1t

.G" l'yj ,&.

4760. Dari Qatadah, Anas RA menceritakan kepada kami,
"Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Nabi Allah, orang kafir
dihimpunkan dengan diseret di atas mukanya pada hari kiamat?'
Beliau bersabda, 'Bulcankah yang menjadikannya berjalan di atas

kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikannya berjalan di atas

wajahnya pada hari kiamat?"' Qatadah berkata, "Tenfu, demi

kemuliaan Tuhan kami."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka
jahannam dengan diseret di atas muka-muka mereka). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sementara periwayat selainnya

mengutip hingga firamn-Nya, " Paling s es at j alannya. "

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin
Muhammad, dari Yunus bin Muhammad Al Baghdadi, dari Syaiban,
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dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Syaiban yang dimaksud adalah

Ibnu Abdurrahman.

llvkl F" lt "\Fj 6- :Jti \r't'ot (Sesungguhnya seorang taki-laki

berlrata, "Wahai Nabi AUah, orang kafir dihimpunkan".). Sayabelum

menemukan nama laki-laki yang bertanya, dan penjelasan hadits akan

dibahas secara detail pada pembahasan tentang kelembutan hati.

;'$ ;;,J- (Orang kafir dihimpunknn). Dalam riwayat Al Hakim

melalui jalur lain dari Anas, 16r ..pf 't1';;" rui * ht 
"& I' 

Jh ,Y.-,
, t i.

te'*t ,t)b (Rasulullah SAW ditanya, "Penduduk neraka

di'himpunkan dengan diseret diatas wajah-wajah mereka?'). Dalam

hadits Abu Hurairah yang dikutip AlBazzar disebutkan, 4l u,6r'1;J-
,Jii e"i ,P Wt |n1+tliii ,* Wi cqt'fit & W ,!bt zlx

',1p,*i ,s* O'.U-'';$l lUonusia akan dihimpunkan dengan tiga

kelompok; kelompok yang menaiki kendaraan, kelompok yang

berjalan di atas kaki-kaki merekn, dan kelompok yang berjalan di atas

wajah-wajah mereka. Dikatakan, "Bagaimana mereka berjalan

[diseretJ di atas wajah-wajah mereka").Dai seluruh hadits-hadits ini
diperoleh kesimpulan bahwa orang-orang yang didekatkan akan

dibangkitkan dengan mengendarai kendaraan, dan kaum muslimin

yang dibawah mereka berjalan di atas kaki, sedangkan orang-orang

kafir akan dibangkitkan berjalan dengan diseret diatas wajah-wajah

mereka.

-,r.-at"'ci.t:'el.rJi :A3t t )ri (Qatadah berknta, "Tentu, dan demi

kemuliaan Tuhan kami"). Keterangan tambahan ini dinukil dengan

sanad yang maushul melalui sanad di atas. Qatadah mengucapkitnnya

sebagai pembenaran sabda beliau, "Bukankah. . ."
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2. Firman A[ah, g)t'u,.;1t ottltilj f; qJl I' g orrxl e{r:
ttvi'6t. u.s|fr ',r;t t, ii lj "du l1 br ;;

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia

mendapat (pembalasan) dosa (nya)." (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

yakni hukuman.

l:'?tt * n, J;t ,9'tf Ut- ,Jv & ?nt *2, !, *'*

*)o;&ri ,?T q\!' € o*uyu$,t;
-OfJ-rt'd

'!:"Yt fi of '; :Jv t'Lif i
.^c1

{o ;nt J* ;ul

.;,,uirhr ;?i,

,'& .:cut; $:fn i''1;; lf ,i6 YFti, ,ry rlir U(*t
\',ti i,t. 'ti .i!;;'#-i(*
J;t J'ALF rl' ,+ U;i :Sv .tre -$r" gti oi :JG

4761. Dari Abdullah RA, dia berkata, rcr{ku bertanya atau

Rasulutlah SAW ditanya, 'Apakatr dosa yang paling besar di sisi

Allah?' Beliau bersabd4 'Engkau menjadilan selailu bagi Allah

padahal Dia yang menciptalanmtt'. Aku berkata, 'Kemudian apa?'

Beliau bersabda, 'Kemudian engkau membunuh analonu lcnrena tahtt
malran bersamamu'. Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabd4

'Englcau berzina dengan istri tetanggamu'." Dia berkata, "Maka

turunlatr ayat ini sebagai pembenaran sabda Rasulullah SAW, 'Dan

orang-orang yang tidak menyembah sembahan yang lain bersama

Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah

membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak

berzina'."
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I3ZX t :n 
"F'p.',y ,:; ;.'E-, JL'^fti:;. ei ;.e6t *

!ct^ "

Jt* &jru. v1 li,r ?? C frt o;r*. \j) # L@ r{.;'u
t1u :{* yyfG ;" tiri K o& ;t * tir; :\a7

.:fr,;i- eat'+:'q
4762. Dari Al Qasim bin Abu Bazzah bahwa dia bertanya

kepada Sa'id bin Jubair, 'Apakah ada taubat bagi orang yang
membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Maka aku membacakan
kepadanya, 'Dan mereka yang tidak membunuh jiwa yang
diharamlmn Allah kecaali dengan alasan yang bmar'. Sa'id berkata,
'Aku membacakannya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau
membacanya kepadaku, maka dia mengatakan bahwa ayat ini adalah
ayat malrkiyyah dan telatr dihapus oleh ayat madaniyyah yang berada
dalam surah An-Nisaa'."

*',&:$,,/'F F eyflr'Jilf ';ti-,r :iu ; n *,-,f
na.. 

,.n u.,i t4i;- l:,5;6 l1 ,f Uj ,iw u6 i, Jt
4763. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkat", "p"rrAua* ;;

berselisih tentang pembunuhan seorang mukmin. Aku pun masuk
ke,pada Ibnu Abbas dan bertanya tentangny4 maka dia berkat4
'Turun pada akhir apa yang turun dan tidak dihapus oleh sesuatu'."

ja # * ci:L?nr *a, $.L u.t';t- ,Jv -n ; *.-, r
I' a.-.- o-;:i-rt i;> e iS *,) .'i'$ | ,,Si 1;4+'o:1rt>

'f,,,';st 
G *,uk JvTr q1
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4764. Dari Sa'id bin Jubair dia berkata, "Aku bertanya kepada

Ibnu Abbas RA tentang firman Allah, 'Maka balasannya adalah
neraka jahannam', dia berkata, 'Tidak ada taubat baginya', dan

tentang firman Allah, 'Tidak menyembah sembahan yang lain
bersama Allah', dia berkata, 'Adapun ayat ini adalah pada masa
jahiliyah'."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan orang-orang yang tidak menyembah

tuhan yang lain bersama AAah dan tidak membunuh jiwa yang
diharamkan Allah untuk membunuhnya..." ayat). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwyat selainnya
mengutip hingga firman-Nya, " Mendap at p embal as an dosanya. "

,J.bt luluf '6J-1 (Mendapati dosanya, yalod huhtman). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam suratr Al Furqaan [25]
ayat 68, ;u|'61;-'cD.i ,P Ut (Dan barangsiapa yang melalaian

demikian itu, niscaya dia mendapat [pembalasanJ dosa [nyal), yakni
mendapatkan hukuman. Abdurraz zaq meiwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Firman-Nya, J(31.i[ yakni mendapatkan pembalasan." Dia

berkata, "Sebagian berpendapat ia adalah lembah di neraka." pendapat

terakhir ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Umar dari
Ikrimah serta selainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari
Musaddad, dari Yahya bin Suffan, dari Manshur dan Sulaiman, dari
Abu Wa'il, dari Abu Maisarah, dari Abdullah. Manshur yang

dimaksud adalah lbnu Al Mu'tamir, Sulaiman adalah Al A'masy,
sedangkan Abu Maisarah adalah Amr bin Syurahbil. Lalu Suffan Ats-
Tsauri meriwayatkan juga dari Washil, dari Abu Wa'il, dari Abdullah.
Washil adalah Ibnu Hibban Al Asadi Al Kufiy, seorang perawi yang

tsiqah (terpercaya) berada pada tingkatan Imam Al A'masy.
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Kesimpulannya, hadits ini dinukil Ats-Tsauri dari tiga guru, yaitu
Manshur, Sulaiman, dan Washil. Pada jalur Manshur dan Sulaiman
terdapat penyebutan Abu Maisarah di antara Abu Wa'il dan Ibnu
Mas'ud. Adapun pada jalur Washil nama tersebut tidak disebutkan.

Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dari Suftan dari tiga
gurunya tersebut dari Abu Wa'il, dari Abu Maisarah, dari Ibnu
Mas'ud. Namun yang benar adalah penghapusan nama Abu Maisarah
pada riwayat Washil sebagaimana dipisahkan oleh Yahya bin Sa'id.

Ibnu Mardawaih mengutip dari jalur Malik bin Mighwal, dari

Washil, tanpa menyebutkan Abu Maisarah. Demikian juga
diriwayatkan Syu'bah dan Mahdi bin Maimun dari Washil. Ad-
Daruquthni berkata "Abu Mu'awiyatr, Abu Syihab, dan Syaiban

meriwayatkannya dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah
tanpa menyebutkan Abu Maisarah. Tapi yang benar adalah

penyebutannya dalam riwayat Al A'masy." Lalu dia mengutip riwayat
Ibnu Mahdi dan batrwa Muhammad bin Katsir menyetujuinya. Dia
berkata, "Mungkin saja ketika Ats-Tsauri menceritakannya kepada

Ibnu Mahdi, dia mengumpulkan ketiga gurunya dan menggabung

riwayat Washil kepada riwayat Al A'masy dan Manshur.

"' ''' ', j:o h, j*; JL\1Ua (Atu bertanya atau('-t 
-; 

c

Rasulullah SAW ditanya). Dalam riwayat lain disebutk*, J?:6-d
\ 6tcu berkata, "Wahai Rasulullah...'). Imam Ahmad meriwayatkan

melalui jalur lain dari Masynrq, dari Ibnu Abbas, ir' ,J:, itr J:t :'r*
i?t e1r,& t;rt"'*iri ,:+ &i bluii ,r\\r',y F ,rb *t *
e*|./Ill !f ..lir J:y;:6-'cJi TRasuluilah SAW duduk di tempat yang

agak tinggi dan alru duduk lebih rendah darinya. Alru pun
memanfaatlran kesendiriannya. Aka berkata, "Demi bapak dan ibuku,

engknu wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? ").
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tlt.irr i--?,-,.tJr Lf @pakah dosa yang paling besar di sisi

Atlah?). Dalam riwayat Muslim disebutkan,Pbi @aling agung).

ltti Q-r'*ji 6l*u berknta, "Kemudian apa?,,). Cara pelafalan

kata ini telah dijelaskan ketika membahas hadits Ibnu Mas,ud.
Demikian juga pertanyaannya tentang amalan yang paling utama.

fu,lSelatu). Yakni yang setara.

''r;r'i4b{r;tt'ldi ,ftbi @ngtuu membunuh anakmu trarena

khawatir maknn bersamamu). Yakni dia lebih mengutamakan dirinya
daripada anaknya saat makanan tidak mencukupi, atau karena sifat
kikir meskipun makanan telah tersedia.

)i)i'rG.t:j'oi (Engkau berzina dengan istri).Kata baliilah sama

dengan pada pola kata'azhiimah, maksudnya adalah istri tetangga. [a
diambil dari kata al fuill karena seorang istri telah halal bagi seorang
suami. Dengan demikian, ia mengacuh kepada pola kata fa'iilah
(objek) namun bermakna faa'ilah (pelaku). Sebagian mengatakan ia
berasal dari kata al fualul, karena seorang istri tinggal bersama
suaminya, begitu juga sebaliknya.

Ai,t.;-t e;$t pj # in' ,,t; hr Jy: 9[w-1- titt oil'c,!f1

o;1[:t -;f ;i qllt{ @tat ini turun sebagai pembenaran

sabda Rasulullah SAW, "Dan orang-orang yang tidak menyembah

tuhan yang lain beserta Allah -hingga firman-Nya- dan tidak
berzina'). Demikian dikatakan Ibnu Mas'ud. Pembunuhan dan zina
pada ayat ini bersifat mutlak sementara dalam hadits disebutkan
secara muqayyad. Adapun pembunuhan dalam hadits terkait dengan

anak karena khawatir makan bersama, sedangkan zina dikaitkan
dengan istri tetangga. Namun terdalil terhadap hal itu dengan ayat ini
diperkenankan, karena meski ia disebutkan sehubungan dengan zina
dan pembunuhan secara mutlak, akan tetapi membunuh anak dan

berzina dengan istri tetangga adalah lebih besar dan keji. Imam
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Ahmad meriwayatkan dari hadits Al Miqdad bin Al Aswad, dia

berkata, Rasulullah SAw bersabda, il 'jri .7; $'6 s6j,' ,p oiV t

\4 
'l;-G:i'oi 

b * ;i i*,r;;". h jt €",- ("Apo yong katian

lratakan tentang zina." Merekn berkata, "Haram." Beliau bersabda,

"Seseorang benina dengan sepuluh orang perempuan itu lebih

ringan baginya daripada berzina dengan istri tetangganya".).

;l gj:i.rrat d:;i (Al Qasim bin Abu Bazzah mengabarkan

lrepadalat). Nama Abu Bazzah adalah Nafi' bin Yasar. Dikatakan

bahwa Abu Baz.zah adalah kakek Al Qasim bukan bapaknya. Dia

berasal dari Makkah dan tergolong tabi'in yunior dan tsiqah

(terpercaya) di kalangan mereka. Dia juga bapak daripada kakek Al
fiaz.z.i Al Muqri yang bemama Ahmad bin Muharnmad bin Abdullah

bin Al Qasim. Al Qasim tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

kecuali hadits yang satu ini.
-. r --t -.-r;ib r3Jii rl'j ,p ol. $ (Apakah ada taubat bagi orang yang

membunuh orang mulcrnin secdra sengaja). Dalam riwayat Manshur

dari sa'id bin Jubair di akhir bab disebutkvl,'i"s; I :)wi loia
berlata, 'Tidak ada taubat untuknya'.).

4q ;,i) o-tt, t4,j :"{ JG (Sa'id berkata, "Atat

membacalrannya kepada Ibnu Abbas...'). Sa'id yang dimaksud adalah

Ibnu Zubair. Dalam riwayat yang sesudahnya dari jalur Al Mughirah

bin An-Nu'men, dari Sa'id bin Jubair disebutkan, '?enduduk Kufah

berbeda pendapat tentang membunuh orang mukmin."

c* f1 .--J4.*,*n (Aht pun masuk kepada lbnu Abbas

berlrenaan dengan masalah itu). Dalam riwayat Kasymihani

disebutkan, l*r? (aku berangkat), datinilatr yang lebih tepat.

13 gy &i adalah ayat Makkiyyah).Yatnitelah dihapus oleh

ayat Madanilyah. Demikian yang terdapat pada riwayat ini. Ibnu
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Mardawaih meriwayatkan dari jalur Kharijah bin Zaidbin tsabit dari
bapaknya, dia berkata , A31 *-. y6rtt ,'y,'fi. ,r3t'arV d j lSuralt

An-Nisaa' turun sesudah surah Al Furqaan selang enam bulan).

yilt f e pF ,yi lit;>t genduduk Kufoh berbeda pendapat

tentang membunuh orang mulvnin). Demikian tercantum di tempat ini
secara ringkas dan lebih ringkas lagi adalah riwayat Adam pada tafsir
surah An-Nisaa'. Imam Muslim dan selainnya meriwayatkannya dari
Syu'bah dari Ghundar, fi,;i,6i ,fi-Ui> {tr gln d llflt Sl,l'.A,Jiy

G4r'ojt;ri (Penduduk Kufoh berbeda pendapat tentang ayat ini,

"Dan siapa yang membunuh orang mulonin secara sengaja maka
balasannya j ahannam ".).

l.

i; Wi- €t J:rJ 6 iT CU:t (Turun pada atrhir yang

diturunlrnn dan tidak dihapusknn oleh sesuatu). Demikian tercantum
dalam riwayat ini dan dari redaksinya tidak tampak penetapan tentang
ayat yang dimaksud. Namun, hal itu dijelaskan dalam riwayat
Manshur pada bab di atas dari Sa'id bin Jubair, $j',* c# i: cjlr;

eru u€ ,Jti <?T $i &' e o*u-\ !J:i ,*t { e;.ri t ,jui'(& ,o:1rt>

i1*fe$ ot (Afu bertanya kepada lbnu Abbas tentang firman-Nya
"Maka balasannya adalah jahannam", maka dia berknta, "Tidak ada
taubat baginya", dan tentang firman-Nya "Dan merelm tidak
menyeru bersama Allah sesembahan yang lain", dia berkata, "fni
adalah pada masa Jahiliyah").
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3. Firman Allah, 6W ,1'.tll;;5 l'$t i'y-Lt.t$t U Wq

"(yakni) akan dilipat gandakan a.dzab untuknya pada hari kiamat

dan dia ukan kekal dalam adzab ilu, dalam keadaan terhina.' (Qs.

Al Furqaan [25]:69)

j; l5 * f& r;'b ,,sii i.t'Js ,'JG i i * ,r
t tik" r:, 15 r(r_i9 t4e'& r:ir e $Ii qi$'&',fr>
'^l(i @T)'qts ,y lf -g &-'6au lt i!' t? d, u,.;3t

e, i$r ffi q,i,ura*'';",k' Sli iC U7 tl,iui
|ft vt:+vF "rU ,ht ,Si6 .htqt 6L ,I,FU 11 hr 17

.( + ) t3'l/, -l:' Jt-' U.b t;o
4765.Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu'Abzaberkata,

"Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah 'Dan barangsiapa yang

membunuh orang mulonin dengan sengaia maka balasannya neralca

jahannam'dan tentang firman-Nya 'mereka tidak membunhiiwa yang

diharamkan Allah untuk membunuhnya lcecuali dengan alasan yang

benar -sampai- kecuali siapa yang bertaubat dan beriman'." Aku

bertanya kepadanya, maka dia berkata "Ketika turun ayat ini maka

penduduk Makkah berkata, 'Sungguh kita telah menyekutukan Allah,

telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang

benar, dan kita telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji'.

Maka Allah menurunkan,'Kecuali orang-orang yang bertaubat dan

beriman serta beramal shalih -hingga firman-Nya- Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang'."
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Keterangan:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sa'ad bin
Hafash, dari Syaiban, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas. Sa'ad bin Hafsh adalah At-Thalhi, Syaiban adalah Ibnu
Abdunatrman, dan Manshur adalah lbnu Al Mu'tamir.

,!l.i',i.t lui :Jus p i * $ (Dari Sa'id bin Jubair, dia

berlrata, "Ibnu Abza berkala'). Namanya adalah Abdurrahman, salah

seorang sahabat.

g*',1.t ,b (Ibnu Abbas ditanya). Demikian terdapat dalam

riwayat Abu Dzar dengan bentuk kata kerja lampau, begitu juga dalam

riwayat An-Nasafi. Ini berkonsekuensi batrwa ia adalatr dari riwayat
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abza, dari Ibnu Abbas. Sernentara dalam

riwayat Al Ashili disebutkan,'F ftanyalah), yakni dalam bentuk

perintah, dan inilah yang menjadi pegangan. Versi ini didukung oleh
kalimat, "Aku bertanya kepadanya" sebagaimana tercantum setelah

penyebutan kedua ayat tersebut. Sesungguhnya ia sangat jelas

merupakan jawaban untuk kata "tanyalah". Akan tetapi lafazh yang

satunya mungkin juga didudukkan dengan mengatakan bahwa asalnya

kalimat itu adalah, "Ibnu Abbas ditanya tentang hal ini lalu dia
menjawabnya" lalu aku bertanya lagi kepadanya tentang perkara yang

lain." Namun tentu saja hal ini terkesan sangat dipaksakan.

Pandangan pertama didukung riwayat Syu'batr yang tercantum
pada bab berikutnya dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

"Abdurrahman bin Abza memrintahkan kepadaku untuk bertanya

kepada Ibnu Abbas, maka aku pun bertanya kepadanya." Demikian
juga diriwayatkan Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Manshur. Ibnu
Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lain dari Jarir, "Beliau
berkata, 'Abdurrahman bin Abza memerintahkanku untuk bertanya

kepada Ibnu Abbas'. .." Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.
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Iyadh dan ulama selainnya menyebutkan bahwa dalam riwayat
Abu Ubaid AI Qasim bin Salam sehubungan hadits ini dari jalur...2
dari Sa'id bin Zubair disebutkan , JAi Oi 6j.( 

.U. f!j, * i.'+a ,tl|
4* rit (Sa'id bin Abduruahman bin Abza memrintahkan kepadalat

untuk bertanya kepada lbnu Abbas). Dengan demikian, hadits ini
berasal dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Adapun
selainnya menukil dengan redaksi, f'lt ;:! j;) ,iVf (Ibnu

Abdurrahman memerintahkanla). Dia berkata; Sebagian mereka
berkata, "Barangkali kata 'Ibnu' (Cr-+D terhapus sebelum kata

' Abdurrahman' kemudian berubah menj adi' amaranii' (ri!\, padatral

asalnya adalatr, f:jt * U) ;i ltbnu Abdurrahman memerintahkan).

Tidak ada pengingkaran atas pertanyaan Abdurrahman terhadap Ibnu
Abbas, karena orang yang lebih senior dan lebih mendalam
pemahamannya dari Abdurrahman pernah juga bertanya kepada Ibnu
Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang tercantum dalam kitab
Shahihain dan kitab-kitab Al Mustakhraj dari Sa'id bin Jubair, Ut d?i
,J* l.r jfl,;i'oi 5;1r S (Abdurrahman bin Abza memerintahkan

padaku untuk bertanya pada lbnu Abbas). Maka hadits ini berasal dari
riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

2 Terdapatbagian yang kosong pada naskah sumber.
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4. Firman Auah, ll' iu u!t6 6J]b l*',w: ur: ry F 'lr

(q!:r;p ?nr oki ,::ri*b "€b

"Kecuuli orang yang-orang yang bertaubat, beriman dan

mengerjokan amal salih; maka kejahatan mereka diganti Allah
dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Mahs

Penyayang." (Qs.Al Furqaan [25]: 70)

,#;t Jr(';:i,s;i; flt* ,i.';(:,Su p i * *
titJ-,: i,lw"$:c (tii*ri'i'&-yt u;:t d6 f
t-ii ,*U; :)u 1;T (rl I' e'oy\r yr^J,j> '*r?e

4'-itt

4766. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Abdurrahman bin
Abza memerintahkanku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang

kedua ayat ini, 'Barangsiapa membunuh orang mukrnin secara

sengaja'. Aku pun bertanya kepadanya, maka dia menjawab, 'Ia tidak

dihapuskan oleh sesuatu pun', dan tentang firman-Nya,'Orang-orang
yang tidak menyembah bersama Allah sembahan yang lain'. Dia

berkata, 'Turun berkenaan dengan ahli syirik'."

Keterangan:

',F i;Wr-il j,it ili:i (1,;i'r:i,fi-ui),#t ;;,6|*
l?t fi AUT ,Jrt <?I Ql.lt t'oiU-r cr-tJ'i> (Tentang kedua ayat

ini; 'barangsiapa membunuh orang mulonin secara sengaja'. Alru pun

bertanya kepadanya maka dia menjawab, 'Ia tidak dihapuskan oleh

sesuatu pufl', dan tentang firman-Nya, 'Orang-orang yang tidak

menyembah bersama Allah sembahan yang lain'. Dia berknta, 'Turun
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berkenaan dengan ahli syirik). Demikian dia kutip secara ringkas.

Adapun redaksi Imam Muslim dari jalur ini lebih lengkap. Namun,

lebih lengkap lagr dari keduanya,ly?yut yang telah disebutkan dari

Jarir dengan redaksi, r J-ij'l> p'6ijt 11? e 4t G^;1 6 $!1r ifrr;
L;i ,Je 6:"G, q:i ,fr us> "r3r b? e ,lrt <?i E i' t olU

9*i, jd a,ir e6 ,y tr) its ,Jti ,,-;qt]ljlr El't ,7i (Jl i' t g*s)

r:i,;i rL$ F'j ?:lult J?'s e$, 4 "t3t b? e Qt $$ ,'J,6 u{3\

?{ i rr ,i6i )+6.eitt'c,:f i! ,i6 .ii r.; t'& i'i,W (Kedua ayat

ini, apa perihal keduanya? Yang berada dalam surah Al Furqaan,
'Orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah sembahan lain'
dan yang berada dalam surah An-Nisaa', 'Barangsiapa membunuh

mulctnin secara sengaja'. Dia berkata, "Aku bertanya kepada lbnu
Abbas dan dia menjawab; Ketika turun ayat dalam surah Al Furqaan,

maka kaum musyrik Makkah berkata, 'Sungguh kita telah membunuh

jiwa, menyembah bersama Allah sembahan yang lain, dan telah

mengerjakan perbuatan-perbuatan l{.eji'. Maka turunlah ayat,

'Kecuali mereka yang bertaubat'. Dia berknta: Ayat ini untuk mereka

itu. Lalu dia melanjutkan; Adapun yang terdapat dalam surah An-

Nisaa' adalah untuk mereka yang telah mengenal Islam kemudian

membunuh muhnin secara sengaja, maka balasannya adalah

jahannam tidak ada taubat baginya." Dia berkata, "Alat menyebutkan

hal itu kepada Mujahid, maka dia berkata, 'Kecuali mereka yang

menyesal'.").

Kesimpulan dari riwayat-riwayat ini bahwa Ibnu Abbas

terkadang menjadikan kedua ayat itu untuk satu permasalahan

sehingga menegaskan batrwa salah satunya telah dihapus, dan

terkadang menjadikan keduanya untuk masalah yang berbeda. Namun,

kedua pendapatnya mungkin digabungkan bahwa makna umum yang

terdapat dalam surah Al Furqaan dikhususkan dengan pembunuhan
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mukmin dengan sengaja. Sementara sejumlah ulama salaf
menggunakan kata nasakh (penghapusan) untuk takh,:hish
(pengkhususan). Pengertian ini lebih utama daripada menganggap
perkataannya mengalami kontradiksi. Lebih utama juga dari
mengatakan bahwa pada awalnya dia mengatakan ayat itu mansukh,
lalu meralat pernyataannya.

Perkataan Ibnu Abbas bahwa mukmin yang membunuh mukmin
Iain secara sengaja tidak ada taubat baginya merupakan pendapatnya
yang rnasyhur. Bahkan telah dinukil darinya pernyataan yang lebih
tegas. Imam Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari yahya Al
.Iabir, dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari jalur Ammar Adz-
Dzahabi,keduanya dari Salim bin Abu Al Ja'd, dia berkata, 3-je'cj?
,)te rr:i,t;i qi ,to hr e 6j 6;,lut s;riuit ,e7."ai t; t*. atb i.t
r3 :Jj 6 iI eui:Jgil ,Jri (i,bb1 eAt OcyW, $.e'nJt+ i::tr

inr fi;r i:i ;)'Jj q ;&) *iut ,* itt ,)'lJ,1:'H eiV t4rLi
'u jft,jd rus.r.ir i U.u ,b": ,yi:ati'irti;i:-ii:}a :nt;, # )itt &
,sL-$rjL$t (Aku berada di sisi Ibnu Abbas setelah buta. Lalu dia

didatangi seorang laki-laki dan berkata, 'Bagaimana pendapatmu
tentang seorang laki-laki yang membunuh mulqnin secara sengaja?'
rlia menjawab, 'Balasannya adalah jahannam dia kekal tli dalamnya'.
Lalu dikutip a.yat hingga lafazh, 'Yang besar'. Dia berkata, 'sungguh

ia turun paling akhir dan tidak dihapuskan oleh sesuatu hingga
Ras'ulullah SAW wafat. Sementara tidak ada wahyu turun sesudah
R"asulullah SAW'. Dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika orang
itu bertaubat, beriman, dan beramal shalih kemudian mengikuti
petunjuk?' Dia menjawab, 'Darimana taubat dan petunjuk
untuhtya? )." Serupa dengannya dalam riwayat YahyaAl Jabir.

Kemudian dinukil sejumlah hadits yang selaras dengan
pandangan Ibnu Abbas. Diantaranya hadits yang diriwayatkan Imam
Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Idris Al Khaulani dari Muawiyah,
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aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, \l,{fib(li,r .p ft"J?
fi-liu q'$'#-,y}t: l$S 'cr:t;'J,-lt (Setiap dosa semoga Altah

mengampuninya, kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan

kafir, dan seorang yang membunuh mulcrnin secara sengaja). Namun,

mayoritas ulama salaf dan semua ulama ahlu sunnah memahami hal

itu dalam konteks ancaman keras. Mereka pun menganggap sah taubat

seorang pembunuh, sebagaimana dosa-dosa lainnya. Mereka berkata,

"Makna firman-Nya,'balasannya adalah jahannam', yakni jika Allah
berkehendak membalas demikian." Pendapat ini berdasarkan firman

Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 48, ;s$ 6 F.s y,'!tHbl;{ f irr tf
i*-'d.',ilS (Sesungguhnya Atlah tidak akan mengampuni dosa syirik,

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi

siapa yang dikehendaki-Nya). Termasuk hujjah dalam hal itu adalah

hadits seorang bani Israil yang membunuh 99 jiwa kemudian dia

datang kepada orang yang keseratus. Namun, orang ini mengatakan

kepadanya, "Tak ada taubat untukmu", maka dia pun membunuhnya

sehingga menjadi 100 orang. Setelah itu dia datang kepada orang lain

dan dijawab, "Siapa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat?"

Riwayat ini cukup masyhur dan akan dijelaskan pada pembahasan

tentang kelembutan hati secara detail. Apabila hal itu terjadi pada

umat sebelum kita, maka tentu lebih patut lagi bagi kita. Mengingat

umat kita telah diberi keringanan dari sejumlah perkara berat yang

pernah dibebankan kepada umat-umat terdahulu.
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5. firman Allah, egl j<iJ:;^,

"Karent itu kelak (adzab) pasti (menimpamu)."
(Qs. AI Furqaan [25]:77) yakni kehancuran.

.$tll fr 'u';u) l!0,lflirr,? r\t,
4767. Dari Masruq, dia berkata, Abdullah berkata, "Lima

perkara telah berlalu; asap (kabut), bulan (terbelah), peristiwa

Romawi, pukulan keras, dan lizaam "Karena itu kelak (adzab) pasti i

(menimpamu)".
i

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Karena itu kelak akan menjadi [adzabJ
pasti {menimpamuJ " yahi kehancuran). Abu Llbaidah berkata

tentang firman-Nya, Jtj'Oyk-'JJL) yakni balasan yang akan

diberikan kepada setiap orang sesuai amal perbuatannya. Ia juga

memiliki makna lain, yaitu kebinasaan.

Imam Muslim meriwayatkan hadits di bab ini dari Umar bin
Hafsh bin Ghiyats, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari

Masruq, dari Abdullah. Muslim yang dimaksud adalh Abu Adh-

Dhuha Al Kufi.
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.ruAtG
26. SURAH ASY.SYU'ARA

:1ay---i) .'; rsr i- {;rj:1@1 .t:r!,j 4o-fu>:\^rl^.'Sv',

ir-l) f retrfi;i'# '1a(i'1';i <a(+r'> .u-,r.;j1t

JAk ,<i#l3> 1*,Qsl:'i) p(i -,tiit J*I,11ri,l'

:A;It :6,-+11)r e) .U'*.v *>-ltr :$3s'-J1 ,;* ,lGj

,ror\r c 1a"\t:e]Jr) 'Sk :p1!i,a Fii) ,tr&'it'Js
:.., ti ' s '
.A,;-e--. *,4 k <eta> .uri+t:Lqri,r,a-r;:z',
. , -o 

to.

-ri:(Ui',) .G;e ,;br6,iAi

Mujahid berkata: Ta'batsuun

iGi *rri {e; :(W-i)

artinya kalian

4 )q)i : So,l6iar : 1ii,,,jr; tb * oq, 2cat'*i
. a*'u.t'^iu'4at rf" >; t >l*j >L

membangun/mendirikan. Hadhiim artinya hancur lebur bila disentuh.

Musafuhariin artinya orang-orang yang kena sihir. Al-Laikah dan al
aikah adalah bentuk jamak dari kata aikah, artinya kumpulan

pepohonan. Yaum Zhullah (pada hari mereka dinaungi awan), yakni

ilaungan adzab atas mereka. Mauzuun artinya diketahui. Kathaud

artinya seperti gunung. Ulama selainnya berkata: Lasyirdzimatin;

berasal dari kata Syirdzimah, artinya kelompok yang sedikit. Fii As-

Saajidiin (diantara orang-orang yang sujud), yakni orang-orang yang

shalat. Ibnu Abbas berkata: La 'allalatm takhluduan (dengan maksud

agar kamu kekal [di dunia]), yakni seakan-akan kamu. Ar-Rii'adalah
tempat permukaan bumi yang tinggr, bentuk jamaknya rii'ah. Adapun
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I

aryaa ' bentuk tunggalnya adalah raya'ah. Mashaani ' semua

bangunan disebut mashna'ah. Farihin artinya bergembira ria. Adapun

faarihin adalah semakna dengannya. Dikatakan juga bahwa makna

faarihin adalah jenius. Ta'tsau adalah kerusakan yang hebat.

Dikatakan; aatsa ya'iitsu aitsan. Al Jibillah artinya ciptaan. Jubila
artinya diciptakan. Di antaranya; jubulan, jibilan, dan jublan, artinya
ciptaan. Demikian dikatakan Ibnu Abbas.

Keterangan:

(Surah Asy-Syu'araa'. Bismillaahirrahmaanirrafuiim). Dalam

riwayat Abu Dzar lafazhbasmalah disebutkan di akhir.
'. to. '. '.o ,OJ4:1.r-9i;if ,btai luj (Mujahid berkata: Ta'batsuun artinya

kalian mendirikan/membangun). Penafsiran ini disebutkan Al Firyabi
melalui sanad yang maushul (bersambung) dari Warqa', dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Asy-Syu'araa'

126) ayat 128, o:J-b,5 A f"l JJ.)t'j*i yakni apakah kalian akan

membangun bangunan di setiap pelosok sebagai tanda. Dikatakan
bahwa mereka biasa menjadikan bintang sebagai petunjuk dalam
perjalanan. Kemudian mereka membuat tanda-tanda di tempat-tempat
yang tinggi sebagai petunjuk jalan, tanpa membutuhkan bintang
sebagai petunjuk, maka mereka menjadikan bangunan-banguniur

sebagai permainan belaka.

t t .'.. t a'.., t
,,.r ti! i>rli-:-@ (Hadhiim artinya hancur lebur bila disentuh).

Penafsiran ini disebutkan Al Firyabi melalui sanad yang maushul,
,ro. , ,6.6ol_j ?:45" (Hancur sehancur-hancurnya). ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid, "ajJS tg.'.,-,J^ ri1 i;ii.lr
(Bakal buah bila disentuh maka beterbangan). Kemudian dari jalur

Ikrimah, dia berkata, lj.,ijr ,fr: uUt alt'niegr (Al Hadhiim adalah

FATHITL BAARI - 5(X)



kurma basah yang lembut. Ada yang mengataknn artinya yang
berekor).

A jrJ^*..-it : 6t-j,J,-11 (Mus afufuariin art i ny a oran g- oran g y ang

kena sihir). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi melalui sanad yang

maushul sehubungan firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa' [26)
ayat 153, Afir'H'd161(Sesungguhnya kamu adalah salah

seorang dari orang-orang yang kena sihir) Abu Ubaidah berkata,

"Setiap orang yang makan maka disebut musahhar. Hal itu karena dia

memiliki sahar yang menghancurkan apayang dimakan." Adapun as-

sahr artinya paru-paru. Al Farra'berkata, "Maksudnya, engkau makan

makanan dan minum minuman lalu mencernanya, maka engkau sama

seperti kami tanpa ada kelebihan dalam hal apapun."

'it:.-!r @-*ilr e) Oermasuk orang-orang yang sujud, yatcni

orang-orang yang shalat). Penafsiran ini juga disebutkan Al Firyabi.
Maksudnya, beliau melihat orang-oran1yang ada di belakangnya saat

shalat.

j*Jr'*ei'#i'& S:"\,i'23$t @t-taikah dan At Aikah

adalah bentuk jamak dari katq aikah, yaitu kumpulan pepohonan).

Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun selainnya mengatakan, '&

t' (kumpulan pepohonan)." Sebagian lagi menukil, f:,i:Jr iitG
(Kelompok pepohonan)." Hal ini telah disebutkan pada kisah Syu'aib
pada pembahasan tentang cerita para nabi.

Perkataan pertama berasal dari Mujahid. Sedangkan dari

kalimat, "Bentuk jamaknya adalah aikah... ", berasal dari perkataan

Abu Ubaidah. Namun, dalam hal ini terjadi kelalaian, sebab al-laikah
dan al aikah memiliki makna yang sama menurut mayoritas ulama.

Sebagian mengatakan bahwa laikah adalah nama suatu kampung.

Adapun al aikah adalah nama pohon yang rimbun. Mengenai

perkataan, "Kumpulan pohon", dikatakan bentuk jamaknya adalah

"laikah ", yaitu pohon yang rimbun.
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F'-,"l.-,uiir jy!,r 
r{LJ' {i) ffau* zhullah [pada hari mereka

dinaungi awanl, yahti naungan adzab atas mereka). Penafsiran ini
dinukil Al Firyabi melalui sanad yang maushul. Hal ini juga telah

disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.
t". . ,o

l#:1 $iyj\ (Mauzuun artinya diketahui). Demikian yang

*.r.Ou sebutkan. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ibnu Abbas

berkata: La 'allakum takhluduun (dengan maksud agar kamu kekal [di
dunia]), yakni seakan-akan kalian kekal. Laikatul aikah adalah pohon

rimbun. L[auzuun artinya diketahui." Adapun kata "la 'allakum"

dinukil Ibnu Abi Thalhah melalui sanad yang maushul dai ibnu Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Al Baghawi meriwayatkan dalam tafsirnya

dari Al Wahidi, dia berkata, "Semua kata la'alla dalarn Al Qur'an
berfungsi sebagai ta'lil (menerangkan sebab), kecuali yang terdapat di
tempat ini, sesungguhnya ia berfungsi sebagai tasybih (penyerupaan)."

Namun, pembatasan ini perlu ditinjau kembali, karena makna seperti

itu telah dikatakan pula pada ayat lain seperti firman-Nya dalam surah

Asy-syu'araa' 126) ayat 3, |!-i €Li.'OJi (Boleh jadi kamn

(Muhammad) akan membinasakan dirimu). Sementara itu lJbay bin
Ka'ab membacanya, Ot:tlJ;j'61f- $eakan-akan kamu kekal).

Kemudian Ibnu Mas'ud membacanya, $iJ6J 6 Af* kamu kekal).

Seakan-akan maksudnya yang demikian menurut anggapan mereka,

karena mereka percaya kepada bangunan bahwa ia mampu melindungi
mereka dari urusan Allah. Seakan-akan mereka membuat lubang

dengan keyakinan akan kekal.

Mengenai kata "laikah" telah diulas pada pembahasan tentang

cerita para nabi. Ia dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang
mausltul dengan redaksi seperti ini. Kemudian kata "mauzuun " berada

dalam surah Al Hijr. Penyebutannya di tempat ini merupakan suatu

kesalahan. Seakan-akan ia dipindahkan dari tempatnya oleh sebagian

penyalin kitab Shahih Bukhari. Ibnu Abi Hatim menukilnya juga

l
I

I
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seperti itu. Al Firyabi menukil melalui sanad tersebut dari Mujahid

tentang firman-Nya , f)3'F :rt ,S-S 'U Q Wb (Kami tumbuhkan

padanya segala sesuatu menurut ukuran), dia berkata, "Yakni ):J-i)

1\3k lesuai kadar yang telah ditentukan)."

J**l\t ,OJLJti) (Kaththaudi artinya seperti gunung). Pernyataan

ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar yang dinisbatakn kepada Ibnu

Abbas. Adapun selainnya menisbatkan kepada Mujahid. Namun,

pendapat pertama lebih kuat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur

Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas disertai tambahan, n f e

f:\r (di atas permukaan bumi yang menonjol). Al Firyabi

mengutipnya juga dari jalur Mujahid.

"^Ji "z;l;.$ Ls:]:lr, th;..N1 :'oj'Sa 2 6etainnya berkata ;

toryirdri*atin; berasal dari kata syirdzimah, artinya kelompok yang

sedikit). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara

periwayat yang lain menisbatkannya kepada Mujahid. Namun,

pandangan pertama lebih tepat. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah

sehubungan firman Allah dalam surah Asy-Syuaraa126l ayat 54, 'at

l:J-jt)"f;p :1:F gesungguhnya mereka [bani Israil] adalah

golongan yang kecil). yakni satu kelompok yang sedikit jumlahnya.

Adapun penukilan Al Firyabi dan selainnya dari Mujahid sehubungan

firman Allah, 
'ot.in]lb;rt: 

::Je'ot (Sesungguhnya mereka [bani IsrailJ

golongan yang kecil), dia berkata, "Jumlah mereka saat itu 600 ribu

orang. Sementara jumlah para pengikut Fir'aun tidak terhitung."

Ab&xrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata,

"Disebutkan kepada kami bahwa bani Israil yang dibawa Musa AS

rnelewati lautan berjumlah 600 ribu. Adapun yang berperang di antara

bani Israil ada yang berusia 20 tahun ke atas." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud,
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dia berkata, "Mereka berjumlah 670 ribu orang." Serupa dengannya

dinukil juga dari Ibnu Ishaq, dari Amr bin Maimun.

i;- , 'o';o,t', ? tJ-',b ,A) &ej ,.p 1\t ;r2 itj-1lt , (i_q}r) @r-Rii 
, adalah-: ' Jl'J

tempat permukaan bumi yang tinggi, bentuk jamalcnya rii'ah. Adapun

aryaq' bentuk tunggalnya adalah raya'ah). Demikian tercantum di
tempat ini. Menurut mayoritas ahli tafsir bahu,a kata ar-rii' adalah

bentuk tunggal dan jamaknya adalah aryaa '. Adapun ar-riya'ah dan

ar-riya' bentuk tunggalnya adalah ar-rii'ah. Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah, * Eo:gt fupakah kalian akan membangun

di setiap ar-rii'), yakni tempat yang tinggi di permukaan bumi.

Bentuk jamaknya adalah aryaa' dan riya'ah. Sedangkan ar-rii'ah
adalah bentuk tunggal dari kata aryaa '. " Abdurrazzaq menukil dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, * ,F.@i setiap ar-rii'),

yakni di setiap jalan.
t , ,,t.ll;lai'* ,(,r,F <e6> (Mashaani'; Setiap bangunan adalah

ntashna'ah). lni udurun perkataan Abu tlbaidah disertai tambahan,

"Boleh dibaca mashna'ah atau mushna'ah". Abdlnazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Al Mashaani' adalah

istana-istana dan benteng-benteng". Abdurrazzaq berkata, "Al
Mashaani' dalam pandangan kami adalah bahasa Yaman yang

bermakna istana-istana biasa." Sufuan berkata, "Ia adalah sesuatu

yang dipakai menempatkan air." Sementara Ibnu Abi Hatim menukil
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Al Mashaani' adalah
istana-istana yang megah dan kokoh." Lalu dinukil dari.f alur lain, "Al
Mashaani' adalah menara-menara tempat pemandian."

';ryi,<!y-i1 (Farihiin artinya bergembira ria). Demikian yang

dinukil oleh para periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan , 'E-J tetapi yang pertama lebih tepat. Namun, sebagian

membenarkan versi Abu Dzar, karena dekatnya makhraj (tempat

keluar huru0 bagi -.r d* C tetapi alasan ini tidak begitu berarti. Abu

iI
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Ubaidah berkata, "Firman-Nya,'rl+1 J'ia. artinya rumah-rumah

tempat mereka bergembira ria." Ia memiliki penafsiran lain seperti

yang dikutip sesudahnya. Kemudian akan dinukil juga penafsiran kata
a-.a7l dengan arti bergembira ria, pada surah Al Qashash.

4li5'q 11)u !G-: itJ!'e:J (faarihin adalah semakna

dengannya. Dikatakan juga bahwa makna faarihin adalah jenius).Ini
adalah perkataan Abu Ubaidah juga.

Abu Llbaidah dan Al Kalbi berkata tentang firman-Nya,',8-J

yakni takjub dengan perbuatan kamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Sa'id dari Qatadah, dia berkata, "Yakni dalam keadaan aman."

Kemudian dinukil dari jalur Mujahid dia berkata, "Yakni makan

dengan rakus." Dari jalur Ismail bin Abi Khalid, dari Abu Shaleh, dari

Abdullah bin Syaddad, dia mengucapkan dua penafsiran; salah

satunya C";e (orang-orang jenius') clan satunya lagi, ;j*b (orang-

orang ))ang diktator).

**rtG tLit';;r1'$tti; ga'tsau atlalah kerusakan yang

hebat. Dikatakan; 'aatsa ya'iitsu aitsan). Maksudnya, kedua kata ini

memiliki makna yang sama; dan bukan berarti kata ta'tsau diambil

dari kata al 'aits. Abu tlbaidah berkata tentang firman-Nya dalam

surah Asy-Syu'araa' 126) ayat 183, ,r-ij ,P')\t e t'9.-j.r \i (Dan

janganlah kamu nterajalela di *uOo iu^i dengan membuat

kerusakan), ia berasal dari kata 'atsaita ta'tsiy, dan ia adalah

kerusakan yang paling beyr. Ibnu Abi.Hatim meriwayatkan dari

Sa'id, dari Qatadah, G* t'ilt t flbs \t yakni jangan kalian

berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan^

/* c.t'iia'6:ar .*:lq.tYtrJ '+3 ;tb iS* ,$;;t 
'lai.ojr;

(Al Jibillah artinya ciptaan. Jubila artinya diciptakan. Di antaranya;

jubulan, jibilan, dan jublan, artinya ciptaan. Dernikian dikatakan lbnu

Abbas). Demikian dikutip Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya tidak
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Ubaidah berkata, "Firman-Nya, 't; GtJ artinya rumah-rumah

tempat mereka bergembira ria." Ia memiliki penafsiran lain scperti

yang dikutip sesudahnya. Kemudian akan dinukil juga penafsiran kata

;g j a"ngan arti bergembira ria, pada surah Al Qashash.

W)G !e:g j3t 6rtJ' y.lj (faarihin adatah sematcna

dengannya. Dikatakan juga bahwa makna faarihin adalah jenius).lni
adalah perkataan Abu tlbaidah juga.

Abu Ubaidah dan Al Kalbi berkata tentang firman-Nya, 'erj

yakni takjub dengan perbuatan kamu. ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Sa'id dari Qatadah, dia berkata, "Yakni dalam keadaan aman."

Kemudian dinukil dari jalur Mujahid dia berkata, "Yakni makan

dengan rakus." Dari jalur Ismail bin Abi Khalid, dari Abu Shaleh, dari

Abdullah bin Syiiddad, dia mengucapkan dua penafsiran; salah

satunya ,*;e (orang-orang jenius) dan satunya lagi, j-1$ (orang-

orang yang diktator).

t&*-.>tb tL,i)t':i;l1'$ rfi ea'tsau adalah kerusakan yang

hebat. Dikatakan; 'aqtsa ya'iitsu aitsan). Maksudnya, kedua kata ini
merniliki nrakna yang sama; dan bukan berarti kata ta'tsau dianrbrl
dari kata al 'aits. Abu tlbaidah berkata tentang firman-Nya dalam

surah Asy-Syu'araa' [26) ayat 183, iJ*il f\\r * t'.-i, \1 (Dan

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan), ia berasal dari kata 'atsaita ta'tsiy, dan ra adalah

kerusakan yang paling besar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Sa'i4 dari Qatadah, 
'$;) 

f':\ * tW li yakni jangan kalian

berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

y'# i.t ia'6;;;.,*b, y, b q:r;*,fi ,'6idr,1ii.rjr;

(Al Jibillah artinya ciptaan. Jubila artinya diciptakan. Di antaranya;
jubulan, jibilan, dan jublan, artinya ciptaan. Demikian dikatakan lbnu
Abbas). Demikian dikutip Abu Dzar. Adapun periwyat lainnya tidak
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1. Firman Allah, ttli f i Gi,ri'l:
$Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka

dibangkitkan." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 87)

)i-" ,-,1 ,; ).,r.:? it ,d.i;.1 ,r ou1i- i -.,ltit,-. (:2 . y. .-, .) , . f. i

*\t.* Ct,f ^*?nr'€);;') o_ri * y,i f "G

)* iqt U;ci a j ?rttri>,at *'et;.ttuL iJs
t /c , e I zc

ct,
4)9 ht ,U d, * & ir 'd'r;;:,1 

o_ri?',s;t;)

4768. Dan Ibrahim bin Thahman berkata dari Ibnu Abi Dzi'b,

dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu

Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya

Ibrahim AS melihat bapalcnya tertutup debu dan kegelapan pada hari

kiamat." Al Ghabarahberarti al qatarah.

.o tqr t"oi Gi'rL': *t'*; U ,'Jfr iti -yoriY ;r'"
.i;si &"dtu?J- I'i; ii1

J-.r-, '.9
d

,Js *3
' l,ot ,o.
tJ elr-r a er

J .' \JA

4769. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Ibrahim bertemu bapaknya, lalu berkata,

'lnlahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menjanjikan kepadaku untuk

tidak nnenghinakanku pada hari mereka dibangkitknn'. Maka Allah

berfirman, 'sesungguhnya Aku telah mengharamkan surga atas

orang-orang kofir'."

A
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Keteransan Hadits:

(Bab "Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka
dibangkitkan"). Kata'bab' tidak tercantum pada selain riwayat Abu
Dzar.

tl ...itiit F.'et*.1Sri1 ltOrahim bin Thahman berkata...).

Riwayat ini dinukil An-Nasa'i dengan sanad yang maushul da/_

Ahmad bin Hafsh bin Abdullah, dari bapaknya, dari Ibrahim bin
Thahman, lalu dia menyebutkan hadits secara lengkap.

;;:; *riV'n$t #,f (Dari Sa'id At Maqburi dari Abu

Hurairah). Demikian dikatakan Abu Uwais. Imam Bukhari mengutip
hadits ini dari jalur tersebut dengan berpedoman kepadanya. Namun,
dia mensinyalir pula jalur lain, dimana pada jalur ini disisipkan
seorang periwayat lain antara Sa'id dan Abu Hurairah, hanya saja
Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq. Sa'id telah
mendengar riwayat langsung dari Abu Hurairah dan juga dari
bapaknya dari Abu Hurairah. Barangkali hadits ini termasuk yang dia
dengar dari bapaknya, dari Abu Hurairah, kemudian dia
mendengarnya kembali secara langsung dari Abu Hurairah, atau dia
mendengamya dari Abu Hurairah secara ringkas dari bapaknya secara

lengkap, atau dia mendengarnya dari Abu Hurairah kemudian
dipertegas bapaknya. Semua kemungkinan ini tidak mengurangi
keakuratan hadits tersebut. Kemudian saya mendapati sumber hadits
ini dari Abu Hurairah melalui jalur lain yang dikutip AlBazzar dan Al
Hakim, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin,
dari Abu Hurairah, dan penguatnya dari keduanya juga dari hadits
Abu Sa'id.

'a:;it .i;att'r;t,* y,qt ?iiq1 giirUti'atUt * et1.bt_
'r?t g (Sesungguhnya lbrahim melihat bapahtya pada hari kiamat

tertutup debu dan kegelapan. Al Ghabarah artinya al qatarah).
Demikian disebutkan secara ringkas. Adapun redaksi riwayat An-
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Nasa'i, ) LJ |J.3 #i t:', ,f '4!4:'ri , 'i'Jut l;^"'t$' *vt

e#t',:lU-Zi (Dan tertutup debu dan kegelapan. Ibrahim berkata

kepadanya, "Aku telah melarangmu dari hal ini tetapi kamu durhaka

kepadaku." Ia berkata, "Aku tidak akan durhaka kepadamu hari

ini"). Dai sini diketahui bahwa "al ghabarah utinya al qatarah"

adalah perkataan lmam Bukhari sendiri yang dia ambil dari perkataan

Abu Ubaidah. Dia berkata sehubungan tafsir surah Yunus, '#i-1)

iji f, "-.'#';i1Oan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan

tidak (pula) kehinaan), "Al Qatar artinya debu." Ibnu ft-T1n 
berkata,

"Atas dasar ini maka firman Allah dalam surah Abasa, 6:.,-$ WY 6?

merupakan penguat dari segi lafazh. Seakan-akan dikatakan, "Debu

dan di atasnya lagi ada debu."

Ulama selain mereka berkata, "Qatarah adalah kegelisahan yang

menutupi wajah, sedangkan ghabarah adalah debu yang menutupi

wajah. Yang pertama bersifat maknawi dan yang kedua bersifat

inderawi." Dikatakan juga bahwa qatarah adalah debu yang tebal

sehingga membuat wajah menjadi hitam. Sebagian lagi berpendapat

qatarah adalah asap hitam, lalu di sini digunakan dalam konteks

isti'arah (kata yang tidak digunakan dalam arti yang sebenarnya,

karena adanya kesamaan).

Hadits kedua dinukil lmam Bukhari dari Ismail, dari saudaranya,

dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Ismail

yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais, dan saudaranya adalah Abu

Bakar Abdul Hamid.

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menianiikan kepadaku untuk

tidak menghinakanku pada hari mereka dibangkitkan." Allah

berfirman, "sesungguhnya Aku mengharamkan surga atas orang'

orang kafir"). Demikian dia sebutkan di tempat ini secara ringkas. Dia

518 - TATIIUL BAARI



telatr menyebutkannya pada biografi Ibratrim pada pembahasan

tentang cerita para nabi secara lengkap.

,iI it ;.i'erJl$- (brahtm bertemu bapalcnya, yaitu Azar). Hal

ini sesuai dengan makna zhahir Al Qur'an dalam penamaan bapak

Ibrahim. Adapun nasabnya telah disebutkan pada biografi Ibrahim

pada pembahasan tentang cerita para nabi. Ath-Thabari menukil dari

jalur yang lemah dari Mujahid bahwa Azar adalah nama patung.

Namun, ini termasuk pendapat yang ganjil.

l'r-rdtti'.;St ::1 *l ,p2 (Dan wajah Azar tertutup debu dan

kegelapan). Hal ini juga sesuai makna zhahir Al Qur'an, yakni dia

ditimpa qatarah. Maka yang tampak bahwa ghabarah artinya debu

tanah, sedangkan qatarah adalah roman hitam yang terjadi karena

menghadapi musibah.

;!b-bi ! iiJri ,e:rf 'lW,#r aJJif li,'ettj'fr @roti*
berkata kepadanya, "Bukankah aku telah berkata kepadamu jangan

durhaka kepadaku? " Bapabrya berkata, "Hari ini aku tidak akan

durhaka kepadamu"). Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman

disebutkan , 't:t-,ti'sJ'.;.--bl 1 r$i ,i'6 6"ti t:6 * ;!4 ,6 tii ivi
(Ibrahim berkata kepadanya, "Aku telah melarangmu tentang hal ini,

tetapi engkau durhaka kepadaku." Ia menjawab, "Akan tetapi aku

tidak durhaka kepadamu kali ini").

,y "s?i fE'sU o*lU g:*'t"oi ,;.sj a,t +: t :n$t11 514

.r.{'1' gi lrurahitt berkata, "Wahai Tuhanku. Sesungguhnya Engkau

berjanji kepadaku untuk tidak membuatku bersedih pada hari mereka

dibangkitkan, maka kesedihan apakah yang lebih besar daripada

bapakku yang dijauhkan".). Dia mensifati dirinya dengan yang jauh

atas dasar kemungkinan hal itu terjadi jika syafaatnya pada bapaknya

tidak diterima. Ada juga yang mengatakan bahwa "yangjauh" di sini

adalah sifat bapaknya, yakni ia sangat jauh dari rahmat Allah. Sebab

orang fasik adalah jauh dari rahmat-Nya, maka orang kafir lebih jauh
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lagi. Sebagian lagi mengatakan bahwa kata "yang jauh" adalah

semakna dengan'Jauh" dan yang dimaksud disini adalah kebinasaan.

Mendukung pandangan pertama bahwa dalam riwayat Ibrahim bin

Thahman disebutkan, 3iili l.!:Fi'r-ii C)iUli'oy1 lttto Engkau

menghinakan bapakku, maka sungguh Engkau telah menghinakan

yangjauh).

Dalam riwayat Ayyrb disebutkan; Seseorang akan bertemu

bapaknya pada hari kiamat dan berkata kepadanya, "Anak yang

bagaimanakah dahulu bagimu?" Si bapak berkata, "Sebaik-baik

anak." Maka si anak berkata, "Apakah engkau mau menaatiku hari

ini?" Si bapak berkata, "Benar!" Maka dia berkata, "Peganglah

pinggangku." Maka si bapak memegang pinggang anaknya kemudian

mereka berangkat hingga datang kepada Tuhannya dan Dia sedang

memutuskan di antara manusia. Allah berfirman, "Wahai hamba-Ku,

masuklah dari pintu surga mana yang engkau sukai." Dia berkata,

"Wahai Tuhanku, bapakku bersamaku, sesungguhnya Engkau

menjanjikan kepadaku untuk tidak membuatku bersedih."

i-ir-<3r ;b'L&ir:: "? ,;t ,?nr ):4 @ttah berfirman,

"Sesungguhnya Aku mengharamkan surga atas orang-orang kafir".).
Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, t)N (i#ri"f l-Lir bt ,nrrtf
(Maka diseru, "Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki orang

musyrik".).

'Llp ,"d"k d.{.'} ttti 'H ,yi t'et1>;'&i 6'et}t u- ,J6- j
lLJtr'+ & *.tt(Kemudian dikntakan, "Wahai lbrahim, apakah

yang ada di bawah kedua kakimu, lihatlah." Maka dia melihat

ternyata itu adalah biawak yang kotor, lalu kaki-kakinya diambil dan

dicampakkan dalam neraka). Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman

disebutkan, "Maka diambil bapaknya kemudian dikatakan, 'Wahai

Ibrahim, dimana bapakmu?' Dia berkata, 'Engkau telah

mengambilnya dariku'. Allah berfirman, 'Lihatlah ke bawah'.
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Ternyata disana seekor biawak yang kotor dan membusuk." Dalam
riwayat Ayub, 'iA.llah menjadikan bapaknya seperti biawak. Dia pun
menutupi hidungnya. Lalu dikatakan, 'Wahai hamba-Ku, ia adalah
bapakmu'. Maka dia berkata, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu'."

O* r"tt g (Uot o ia diubah dalam bentuk yang sangat buruk dan

bau yang busuk dalam bentuk biawak).Ibnu Al Mundzir menukil dari
jalur ini, "Ketika Ibrahim melihat bapaknya seperti ini maka dia
berlepas diri darinya dan berkata, 'Engkau bukan bapakku,.', para

pensyarah hadits mengatakan bahwa hewan itu berlumuran kotoran
manusia, atau darah, atau lumpur. Lalu riwayat yang lain menjelaskan
bahwa yang dimaksud adalah kemungkinan pertama, dimana
dikatakan, "Ia berlumuran kotoran manusia."

Dikatakan, hihnah sehingga ia dirubatr bentuknya agar jiwa
Ibrahim merasa jauh darinya dan tidak tinggal di neraka sebagimana
bentuknya ketika di dunia sehingga Ibrahim tetap merasa sedih. Lalu
dikatakan tentang hikmah mengapa ia diubah dalam bentuk biawak,
karena biawak adalah hewan yang paling dungu, sementara Azar
adalah manusia yang paling bodoh, karena dia telah merihat tanda
kebenaran yang jelas dari anaknya tetapi dia tetap dalam kekafiran
hingga meninggal dunia. Bentuknya dirubah seperti hewan ini, karena
hewan tersebut berada pada posisi pertengahan dalam
menggambarkan keburukan dibanding hewan yang di bawahnya,
seperti anjing, babi, dan dibanding hewan yang ada diatasnya, seperti
singa. Sebab Ibrahim sangat tunduk kepadanya dan melayaninya
dengan baik, tetapi ia tetap angkuh dan sombong serta tetap berada
dalam kekufuran, maka ia pun diperlakukan dengan hina pada hari
kianaat. Disamping itu, biawak memiliki sifat yang bengkok, maka
diisyaratkan bahwa Azar tidak lurus beriman dan bengkok dalam
beragama.
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Al Ismaili menganggap hadits ini memiliki kemusykilan

sehingga dia meragukan keshahihannya. Dia berkata sesudah

mengutipnya, "Berita ini masih perlu ditinjau kembali dari sisi

keakuratannya, sebab Ibrahim mengetahui Allah tidak akan

mengingkari janji, lalu bagaimana dia menjadikan apa yang terjadi

pada bapaknya sebagai kehinaan, padahal dia mengetahui hal itu?"
Ulama selainnya berkata, "Hadits ini menyelisihi makna zhahir firman

Allah dalam surah ArTaubah [10] ayat 114, -rli.e4rt;).]U,;.,r O€ St

4i:; g\:-b'8'n'# Ua aS46.bri+'i ,r\t (oo" permintaan

ampun dari lbrahim (kepada Allah) untuk bapalcnya, tidak lain

hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada

bapahrya itu. Maka tatkala jelas bagi lbrahim bahwa bapahtya itu
adalah musuh Allah, maka lbrahim berlepas diri daripadanya).

Jawaban bagi hal itu adalah bahwa ahli tafsir berselisih tentang

waktu dimana Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Dikatakan bahwa
yang demikian te{adi pada kehidupan dunia ketika Azar mati dalam

keadaan musyrik. Pernyataan ini diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur
Habib bin Abu Thalib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dan

sanad-nya shahih. Dalam riwayat disebutkan, "Ketika dia meninggal

maka Ibrahim tidak lagi memohonkan ampunan untuknya." Kemudian
dinukil dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas -sama seperti

itu- dia berkata, "Dia mohonkan ampunan bagi bapaknya selama

masih hidup. Ketika bapaknya meninggal, dia pun berhenti

memohonkan ampunan." Dia mengutip juga dari jalur Mujahid,

Qatadah, dan Amr bin Dinar sama seperti ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa Ibrahim berlepas diri dari

bapaknya pada hari kiamat ketika telah berputus asa, saat bapaknya

dirubah bentuknya, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Al
Mundzir yang telah saya sitir. Pendapat ini diriwayatkan juga oleh

Ath-Thabari dari jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman, aku mendengar

Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya Ibrahim berkata pada hari



kiamat, 'Tuhanku! Bapakku... Tuhanku! Bapakku...' dan pada kali
yang ketiga, maka bapaknya memegang tangannya dan dia ben,aling
kepadanya, ternyata ia telah berubah wujud menjadi biawak, rnaka
Ibrahim berlepas diri darinya." Dari jalur Ubaid bin Umair, dia
berkata, "Ibrahim berkata kepada bapaknya, 'sesungguhnya dahulu
aku memerintahkanmu di dunia, tetapi engkau durhaka kepadaku, tapi
aku tidak akan meninggalkanmu pada hari ini, maka peganglah
pinggangku'. Lalu ia memegang pinggangnya kemudian dirubah
menjadi biawak. Ketika Ibrahim melihatnya telah dirubah, maka dia
berlepas diri darinya." Namun, kedua pendapat ini mungkin
dipadukan bahwa Ibrahim berlepas diri dari bapaknya ketika dia
meninggal dalam keadaan musyrik dan dia pun tidak mau lagi
memohonkan ampunan untuknya. Namun, ketika dia melihatnya pada

hari Kiamat, maka timbul kembali kasih sayangnya dan kelembutan
hatinya. Oleh karena itu, dia memohon tentang bapaknya. Namun,
ketika dia melihatnya telah dirubah, akhirnya dia berputus asa dan
berlepas diri darinya untuk selamanya.

Dikatakan, sesungguhnya Ibrahim tidak meyakini bapaknya
meninggai dalam kekufuran, karena kemungkinan ia beriman dalam
dirinya, tetapi tidak diketahui oleh Ibrahim. Ini berarti lbrahim
berlepas diri darinya te{adi setelah kejadian pada hadits ini. Al
Karmani berkata; Jika engkau katakan, "Apabila Allah memasukan
bapaknya ke neraka berarti telah menghinakannya dikarenakan
firman-Nya, 'Sesungguhnya siapa yang engkau masukkan kedalam
neraka maka Engkau telah menghinakannya', sementara kehinaan
seorang bapak adalah kehinaan bagr sang anak, ini berkonsekuensi
pelanggaran janji, dan merupakan perkara yang mustahil. Namun, jika
ia dimasukkan ke dalam neraka maka akan berkonsekuensi
pelanggaran ancaman. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya,
'Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas orang-orang knfir,.
Jawabannya; Jika ia diubah dalam bentuk hewan kemudian
dicampakkan dalam neraka, maka tidak tersisanya bentuk menjadi
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sebab kehinaan. lni merupakan wujud pengamalan janji dan ancaman

sekaligus. Jawaban lain; Sesungguhnya pelaksanaan janji disyaratkan

adanya keimanan. Hanya saja Ibrahim memohonkan ampunan bagi

bapaknya untuk menunaikan janjinya. Ketika telah jelas bahwa

bapaknya adalah musuh Allah, maka dia pun berlepas diri darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang telah saya katakan sudah

mencukupi maksud yang diinginkan dan selamat daripada kata-kata

yang buruk.

2. Firman Allah, A?\t *:*;i'tSit
o'Dan berilah peringatan kepada irrotnt-*"rabatmu yang terdekat."

(Qs. Asy-Syu' araa' [26]'. n$ ll/akhJidh i anaafuaka artinya

rendahkanlah dirimu.

<a,jl' dr#,b s$ii*; e i* u{z?ur *,, f6 qt *
t1- ,k 6.;t:- :,$6-'F.* tbr & *', *L\t ,*';t **-"0iW-'l tt\b';t'"f;^' trrl:->t e -rtj )#: qy q

$s r r;:$ "ikf'€--"'-it "t i *j d)L )+ Li'€;i';
,,li q:r-,- d|A'pJ ;y ,,Sv .GV \|e 6.? 6 ,i
c-$ U:* vx; Lq ,dt jL ,rv ,3 ,1.*l i]* .*.*i

-t '

6-!i viiiiv;r ,pi G ,:us3 * ,ti t*

477o.Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika turun nr**-Nyu,
'Berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat'. Nabi SAW

naik ke atas gunung Shafa dan berseru,'Wahai bani Fihr, wahai bani



iu

Adi' 
-beberapa 

marga Quraisy- hingga mereka berkumpul. Apabila

seseorang tidak sempat keluar, niscaya dia mengirim utusan untuk

melihat apayangterjadi. Abu Lahab dan kaum Quraisy datang. Beliau

bersabda, 'Bagaimana pendapatmu jika aku mengabarkan bahwa

pasukan berkuda di lembah akan menyerang kalian? Apakah kalian

mempercayaiku?' Mereka berkata, 'Benar, kami tidak pernah

mencoba kecuali jujur kepadamu'. Beliau berkata, 'Sesungguhnya aku

pemberi peringatan bagi kalian di hadapan adzab yang pedih'. Abu

Lahab berkata, 'Celakalah engkau sepanjang hari, apakah untuk ini

engkau mengumpulkan kami?' Maka turunlah ayat,'Binasalah kedua

tangan Abu lahab dan sungguh ia binasa, tidaklah berguna baginya

hartanya dan apa yang diusahaknnnya'."

/t/ , g
t ,o,t /, t zo 'o' o/ o'.7. +, 'r. , t. o / c /

:)V 61V tJl 0l j^> )l Y d/ a^L, Ul"l r"*^*ll A * t

CF;\i di:p :$l1?nt l;i,E rb') *ht ;* +tJ;,
'rfu ,ft \ |i*r ts?t -a:fi ^lts':i- "il:j'*1 u ils

; ub t;- q, yt;-|?r" el \ ,)rL t 1t;- .t* !t',
,,1' );r'e;fuU).1*:t'n'e {il ,/iiir +
: i .L 6, l-7,.r1"1J'.i. -+13 $j .t* iu', * git).V:,r'

;;"t f'' it* €biuti r,ii l' 'u * *i't ,j!
'qW i'*

4771. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin

Abdurratrman, bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika Allah

menurunkan firman-Nya,' Dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu

yang terdekat', maka Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, 'Wahai

kaum Quraisy -atav kalimat yang sepertinya- belilah diri kalian, aku

tidak dapat melepasknn sedikitpun dari (akdir) Allah. Wahai bani

T'ATIIUL BAARI _ 525



Abdu Manaf, aku tidok dapat melepaskanmu sedikitpun dari (takdir)

Allah. Wrahai Abbas bin Al Muththalib, alat tidak dapat melepas knn

sedikitpun dari (takdir) Allah. Wahai Shafiyyah bibi Rasulullah, oku

tidak dapat melepaskanmu sedikitpun dari (takdir) Allah. Wahai

Fathimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau

sukai dari hartaku, aku tidak dapat melepaskanmu sedikitpun dari
(takdir) Allah'." Riwayat ini dikutip juga oleh Asbagh dari Ibnu

Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab.

Keterangan:

(Bab "Dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang

terdekat. lltakhfidh janaahaka; rendahkan dirimu). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah disertai tambahan, "dan perkataarmu."

<;*:*1t arp, \$?:> ,ti tli ,i6 ci:; h' ,f't y* it f (Dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Dan berilah peringatan

kerabat-kerabatmu yang terdekat'."). Ini termasuk mursal shahabi

sebagaimana ditegaskan Al Ismaili. Sebab Abu Hurairah masuk Islam

saat di Madinah. Sementara kisah ini terjadi di Makkah. Adapun Ibnu

Abbas saat itu mungkin belum dilahirkan atau rnasih kecil"

Kemungkinan yang kedua (Abu Hurairah masih kecil) didukung oleh

seruan terhadap Fathimah, dimana hal ini mengindikasikan dia saat itu

telah berlaku hukum-hukum terhadap dirinya. Pada bab "orang-orang

yang menisbatkan kepada bapak-bapaknya", di bagian awal sirah

Nabawiyah disebutkan kemungkinan kisah ini terjadi dua kali.

Namun, pada dasarnya adalah tidak ada pengulangan dalam turunnys

ayat.

Pada riwayat ini ditegaskan bahwa yang demikian terjadi ketika

ayat ini turun. Namun, perlu diketahui bahwa dalam riwayat Ath-

Thabarani dari hadits Abu Umamah, dia berkata, tL:il> d'14

\F;; v" i,lut aal:t l,t;i pf6 u1. *') *b io, *p i' lr-l '* G)iP
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J- ,f;. ,rri q1,ti.b 6-,&16: )q et-bt: )6t b"$ul v?l e6
,);* Q* Sit'r-L"?i (- ,fr'Allb gefika turun ayat, ,,Beritah

peringatan kerabat-kerabatmu", Rasulullah SAW mengumpulkan bani
Hasyim dan perempuan-perempuannya bersama keluarganya lalu
berkata, "Wahai bani Hasyim, belilah diri kalian dari neraka dan

perluaslah dalam membebaskan budak-budak kalian, wahai Aisyah
putri Abu Bakar, wahai Hafsah putri Umar, wahai (Jmmu

Salamah... " lalu disebutkan Hadits yang panjang). Hal ini jika akurat
menunjukkan adanya pengulangan kisah. Sebab kisah pertama tefadi
di Makkah, karena penegasan dalam hadits bahwa beliau SAW naik
ke bukit Shafa. Sementara Aisyah dan Hafshah bersama Ummu
salamah belum menjadi istri beliau sAw -demikian pula istri-istrinya
yang lain- kecuali di Madinah. Maka mungkin saja terjadi lebih akhir
dari yang pertama sehingga bisa saja dihadiri oleh Abu Hurairah dan
Ibnu Abbas. Kalimat, "ketika turun ayat... beliau mengumpulkan"
dipahami dengan arti "sesudah itu", bukan berarti mereka
dikumpulkan sesaat setelah ayat itu turun. Seakan-akan pada mulanya
yang turun adalah firman-Nya, "Berilah peringatan kerabat-
kerabatmu yang terdekat", makabeliau mengumpulkan kaum euraisy
secara umum dan kemudian mengumpulkan keluarga terdekatnya
seperti yang akan disebutkan. Setelah itu turun, "Dan golonganmu di
antara mereka yang ikhlas", maka beliau pun mengkhususkan bani
Hasyim dan istri-istrinya.

Pada tambahan ini terdapat sanggahan terhadap An-Nawawi
ketika berkata dalam Syarah Muslim bahwa Imam Bukhari tidak
meriwayatkannya, yakni kalimat, "Dan golonganmu diantara mereka
yang ikhlas. " Pernyataan ini didasarkan kepada apa yaflg terdapat

dalam surah ini. Tampaknya dia lalai bahwa kalimat tersebut terdapat

dalam riwayat Imam Bukhari dalam surah Tabbat (Al-Lahab).

16;p.p\t 45:F,t :ri?t>Ulrll lXetitca turun, "Berilah peringatan

kerabat-kerabatmu yang terdekat"). Pada tafsir surah Tabbat diberi
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tambahan; Dari riwayat Abu Usamah, dari Al A'masy, melalui sanad

ini,'gSr'p'&tj (Dan golonganmu di antara mereka yang

ikhlas). Tambahan ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang

maushul melalui jalur lain dari Amr bin Murrah, bahwa dia biasa

membaca seperti itu. Al Qurthubi berkata, "Barangkali tambahan ini

pada awalnya adalah termasuk Al Qur'an kemudian teksnya dihapus."

Setelah itu dia mengemukakan kemusykilan bahwa yang dimaksud

adalah memberi peringatan kepada orang-orang kafir, sedangkan

ikhlas merupakan sifat orang mukmin. Jawabannya, tidak ada

halangan bila kata yang khusus disebutkan setelah kata yang umum.

Maka firman-Nya, "Berilah peringatart kerabat-kerabatmu" bersifat

umum pada mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman,

kemudian disebutkan golongan yang ikhlas sebagai perhatian khusus

bagi mereka dan penekanan.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil dengan sabda beliau

dalam hadits ini, "ll'ahai Fatimah binti Muhammad, mintalah

kepadaku harta apa yang engkau sukai, aku tidak dapat

melepaskanmu sedikitpun dari (takdtr) Allah", bahwa niyabah

imenggantikan orang lain) tidak berlaku pada amal-arnal kebaikan,

sebab jika yang demikian diperbolehkan niscaya beiiau akan

menanggung Fathimah untuk membebaskannya dari neraka.

Sekiranya amal beliau tidak bisa menggantikan untuk putrinya, maka

selain beliau lebih tidak bisa lagi. Namun, ini ditanggapi bahwa ada

kemungkinan hal ini terjadi sebelum Allah memberitahukan

kepadanya bahwa beliau akan memberi syafaat bagi siapa yang dia

inginkan dan syafaatnya akan diterima hingga beliau akan

memasukkan suatu kaum ke surga tanpa hisab, mengangkat derajat-

derajat kaum yang lain, dan akan mengeluarkan dari neraka siapa

yang memasukinya karena dosanya. Adapun sabda beliau di tempat

ini hanya untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Atau beliau

SAW bermaksud memberi motivasi untuk beramal. Kemudian dalam

sabdanya, *Aku tidak dapat melepaskan sedikitpun dari (takdir)
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Allah" ada kalimat yang disisipkan, yaitu kecuali jika Allah
mengizinkan kepadaku untuk mernberi syafaat.

-?$:F gA,-'g* d.6" * € ('sl( ]a) (Maka betiau

berseru, "Wahai bani Fihr, wahai bani Adi...", beberapa marga
kaum Quraisy). Dalam Hadits Abu Hurairah disebutk*, ,-;;jt # g"

tJ:tL; ry "ti (Beliau berkata, 'Wahai kaum euraisy..., atau kalimat

yang sepertinya). Al Biladzari menyebutkan melalui jalur lain dari
Ibnu Abbas dengan keterangan yang lebih j s1vs, .r'ji7liari ,;9 g. n-,Jul

t,,,.i t.! -.'.a: ? .* gl ',f? 
'4 t:Jui * s.l g:6Jts ?6J ;'&tj ,4.v 4.U i,l'6'j

,v)tf Jr t:Jui fi t',# F e'j *jr'J; 6-:Jtii ,to'; ?:ri\t
g'j ,/t:; *'Ji s- ilui i;:: ;.'e?',p ji U , jr;i .e: e::it, i 'e'j
'!:r-b )t-5 * F :t* ,f rfr iJ jut .ait *: 1Ur * E (Betiau

berkata, "Wahai bani Fihr..." mereka pun berkumpul. Kemudian
beliau berkata, "Waltai bani Ghalib..." maka bani Muharib dan
Harits (dua putra Fihr) pulang. Beliau berkata, ,,Wahai bani
Lu'ay..." Maka bani Al Adram bin Ghatib pun pulang. Beliau
berkata, "wahai keluarga Ka'ab..." Maka bani Adi dan sahm serta
Jamh pulang. Beliau berkata, "Wahai keluarga Kitab..." Maka bani
Makhzum dan Taim pulang. Beliau berkata, "l[ahai keluarga
Qushay..." Maka bani Zuhrah pulang. Beliau berkata, ,Wahai

keluarga Abdu Manaf..." Maka bani Abdu Dar dan Abdul Uzza
pulang. Abu lahab berkata kepadanya, "Mereka itu adalah bani Abdu
Manaf disisimu.'). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, ..Beliau

mencukupkan seruan kepada bani Hasyim serta Muththalib, dan
mereka pada hari itu be{umlah 45 orang laki-laki." Dalam hadits Ali
yang dikutip Ibnu Ishaq dan Ath-Thabari serta Al Baihaqi dalam kitab
Ad-Dala'il bahwa mereka saat itu berjumlah 40 lebih kaum laki-laki
atau kurang darinya, dan diantaranya adalah paman-pamannya; Abu
Thalib, Hartzah, Abbas, serta Abu Lahab. Ibnu Abi Hatim
meriwayatkannya dari jalur lain bahwa mereka saat itu berjumlah 40
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kurang satu orang atau 40 lebih satu orang. Dalam Hadits Ali terdapat

tambahan, "Beliau membuatkan untuk mereka bubur bercampur

daging kambing dan susu. Lalu semuanya makan makanan tersebut

dan minum, tetapi masih tersisa. Padahal terkadang salah seorang

mereka bisa menghabiskan semua makanan itu."
.Lu ..i....€;i1,J l-*iiji (Bagaimana pendapat kamu jika aku

mengabarkan kepada kamu...). Maksud beliau mengatakan hal ini

adalah untuk mengukuhkan di hadapan mereka bahwa mereka

mengetahui kejujurarurya dalam mengabarkan suatu urusan yang tidak

tampak (ghaib). Dalam Hadits Ali disebutkan, "E qit a 6.$ Pi U'

y;tg$Lrr fr;#''i;i y,'&b',p\ii's ltrcu mak

mengetahui seorang pentuda Arab yang membawa wttuk kaumnya

sesuatu yang lebih utama dari apa yang aku bawa untuk kalian.

Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa

kebaikan dunia dan akhirat).
.2;
OJ ,-F ;y:)'6 lBeliau berkata, "sesungguhnyo aku adalah

pemberi peringatan bagi kalian"). Dalam hadits Qabishah bin

Muharib dan Zuhair bin Amr, yang dikutip Imam Muslim dan Ahmad

disebutkan " 
'Jrej 

\itlt 6,f, ,f ; '#') \*" tJt: ,i* $1 61 :q2$ J'ns
t,oi t.at
e; d 'tr" , ii o|t * t:- 4" @eliau berseru "sesungguhnya aku adalahJ J. -lar,-

pentberi peringatan, sesungguhnya perumpamaanku dengan kalian

sdalah seperti seorang laki-laki yang melihat musuh, maka ia berseru

'lYaspadalah', yaloi dia mengingatkan kaumnya".). Dalarn riwayat

Musa bin Wardan dari Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, +?t'a;Utt 'j--tit Si (Aku adatah pentberi peringatan dan

hari kiamat adalah waktu yang dijaniikan). Ath-Thabari

rneriwayatkan dari mursal Qasamah bin Zuhair, dia berkata, "Sampai

kepadaku bahwa Nabi SAW meletakkan jari-jarinya di telinganya dan

mengeraskan suaranya berseru, 'Waspadalah'." Pada kali lain beliau
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menukilnya melalui jalur maushul dat', Qasamah, dari Abu Musa Al
Asy'ari. At-Tirmidzi menukilnya dengan sanad yang maushul jul:,;,,-

U3 I gri r"t; * t'c-lp (Maka turunlah ayat "Binasalah kedua

tangan Abu Lahab dan dia telah binasa".). Dalam riwayat Abu

Usamah disebutkan, '#'n'J / gri tn"'r>!i lbinasalah kedua tangan

Abu Lahqb dan sungguh dia telah binasa,). Kemudian diberi

tambahan, "Demikian bacaan Al A'masy pada hari itu." Namun, ini
bukan termasuk qira'ah yang dinukil Al Fana' dari Al A'rnasy, maka

tampaknya beliau membacanya untuk mengisahkan, bukan untuk

membaca Al Qur'an. Asumsi ini dikuatkan oleh lafazh hadits, "Pada

hari itu", sebab ia menunjukkan beliau tidak membacanya tems

rnenems seperti itu. Adapun yang akurat bahwa itu adalah qira'ait
Ibnu Mas'ud.

At H F:-iii rtipt qelilah diri-diri kalian dari Allah). yakni

ditinjau dari sisi keselamatannya dari neraka. Seakan-akan beliau

bersabda, "Masuklah kalian dalam Islam niscaya kalian akan selamat

dari siksa." Maka yang demikian sama seperti juai-beli. Seakan-akan

mereka menjadikan ketaatan sebagai harga keselamatan. Adapun

firman Allah dalam surah At-Taubah [10] ayat I1l, '04.r;Jr irr ,lr

'#1 t'$t (sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang

muhnin diri mereka), maka di sana seorang mukmin adalah penjual

ditinjau dari sisi pahala yang didapatkannya, sedangkan harga itu
adalah surga. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa semua jiwa adalah

milik Allah. Barangsiapa taat kepada-Nya dan mengerjakan perintah

dan menjauhi larangan, niscaya akan dipenuhi harga itu untuknya.

Lt ... .*(? q yt 'n'€*1 bpt /6 * vt 6. (Wahai bani Abdi

Manaf, belilah diri kalian dari Allah, wahai Abbas...). Dalam riwayat

Musa bin Thalhah dari Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim dan

Ahmad disebutkan , t- ilut "Fl C UO *t *v ht,rt" il' J'yj bt
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6- ,Ek t'6 ,t ;aU,f ,i,#U,;tXt ;re'6rl;f ryl'al ;;j 9u
Ui-? = ll'ir * q. ,Lae (Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy.

Beliau menyera secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda,

'Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka.

Wahai bani Ka'qb... sama seperti itu. Wahai bani Hasyim... sama

seperti itu. Wahai bani Abdul Muthalib... sama seperti itu).

t' :- t t't * gi a5.6 (Rrwayat ini dikutip juga oleh

Ashbagh dari lbnu lltahb...). Hal ini sudah disitir pada pembahasan

tentang wasiat. Adapun kata al aqrabiin dan al aqaarib telah

dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat.

Adapun hikmah diperintahkannya rnemberi peringatan terlebih

dahulu kepada orang-orang yang dekat, adalah bahwa apabila bukti
kebenaran telah datang dan dapat mengalahkan mereka, maka dengan

mudah akan menjalar kepada yang lainnya, jika tidak niscaya ia
menjadi alasan bagi yang jauh untuk menolak. Disamping itu, tidak

ada orang yang memberikan kasih sayang dan kelembutan seperti

orang-orang yang terdekat. Sekiranya hal ini terjadi, maka menjadi

fuktor yang menciptakan wibawa dakwah. Oleh karena itu, beliau

diperintahkan secara tekstual untuk memberi peringata n kepada

rnereka.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan yang membolehkan

menyebut orang kafir dengan nama panggilan. Namun, masalah ini
perlu ditinjau kembali, karena mereka yang tidak membolehkannya

rnembatasi pada konteks penghormatan. Berbeda apabila nama

panggilan itu telah masyhur dibanding namanya seperti pada hadits di

atas. Atau untuk mengisyaratkan keadaannya yang akan memasuki api

neraka. Mungkin juga beliau tidak menyebutkan namanya karena

sangat buruk, sebab nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Mungkin
juga dijawab dari sisi lain bahwa pemberian nama panggilan tidak

dapat menunjukkan pengagungan secara mutlak, bahkan terkadang
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nama aslinya lebih mulia daripada nama panggilannya. oleh karena
itu, Allah menyebutkan nama para nabi bukan nama panggilannya.
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i-tt 6
27. SURAH AN.NAML

t'$t y\ ,f ,(L'b,) \tG \'<# x> .tV r (',;trj1
,1, G. t o J t, ,t- . - , to '? ) o3 .1, :u"L_i;jr Ju, .up *G') "4ilr a"Ai c1styill

,-
.'e!.tb,<&*rui> ._e\ i*, ^*Lsr 

p ,Gjt .'r; :ei'.f
zl,(€i:i) l;$ :1aqtay .|+?\ :(J;t)

.rult 4',)*"r 11 :u-gl .,:*:tlrF)
:L-^:LJ Svj

'd;<J' e.sis>

itl1t14i'r-rt'i i':]: q? -?,Gk'1. ,(L'H\ .L,:4,,_J J D- J 
, .

n, *rri'u'artinyaapa yang engkau sembunyik an. Laa qibala
artinya tidak ada kemampuan . Ash-Sharh artinya semua milaath yang

dibuat dari kaca. Ash-Sharh artinya istana. Bentuk jamaknya adalah

shunruh. ibnu Abbas berkata: Lahaa 'arsv (dia rnemiliki singgasana);

vakni tempat duduk raja. Kariim, artinya bagus buatannya dan mahal

harganya. Muslimiin, artinya orang-orang yang taat. Radifa artinya

mendekat. "faamidatan artinya berdin tegak di tempatnya. Auzi'niy
artinya jadikanlah aku. Mujahid berkata: Nakkiruu artinya rubahlah.

Al Qabas; apa yang engkau ambil api darinya. Uutiinaal 1lma (kami
diberi ilmu), ini yang dikatakan Sulaiman. Ash-Sharfu artinya kolam

air yang atasnya ditutupi Sulaiman dengan kaca.

Ket.Crangau:

(Sur ah An- NamL B ismi II aahiru ahm aanirr ahiim) . Kata sur ah dan

basmalah tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar. An-Nasafi
mencantumkannya dengan mendahuluk an b a s m a I a h.
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'cri-? r; llijr; @l Khib,u artinya apa yang engkau

sembunyikan). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan , ):rrAtl
diberi tambahan huruf wawu di awalnya. Ini adalah perkataan Ibnu
Abbas yang diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah,
"Firman-Nya dalam surah An-Naml l27l ayat 25, ;L-*ir ilf"
(mengeluarkan apa yang terpendam), yakni mengetahui semua yang
tersembunyi di langit dan di bumi." Al Fana' berkata tentang Firman-
Nya, 'i,;i, L{yakni hujan dari langit dan rumbuhan dari bumi. Dia

berkata, "Kata fii di tempat ini bermakna min (dari). Ibnu Mas,ud
membacanya,"c "4t iH sebagai ganti lafazh, e;:4r i4
,\bdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari eatadah, dia berkata,
"Al Khib'u artinya rahasia." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
Ikrimah sama sepertinya. Lalu dari jalur Mujahid, dia berkata,
"Hujan." Kemudian dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, .,Air.,,

'Liltb i'(J+ I) (Laa qibala artinya tidak ada kemampuan). Ini
adalah perkataan Abu llbaidah. Ath-Thabari meriwayatkannya dari
jalur Ismail bin Abu Khalid sama sepertinya.

l":trji;r sa .,-vir yy ,Ss :C,P\ @sh-Sharfu artinya semua

milaath yang dibuat dari kaca). Demikian yang dinukil oleh
kebanyakan periwayat, yakni milaath. Al Ashili membacanya balaath,
dan serupa dengannya dalam riwayat Ibnu As-Sakan. Ad-Dimyathi
menulis dalam naskahnya "balaath", tetapi ini bukan riwayatnya.
Milaath artinya tanah yang diletakkan di antara dua penyanggah
bangunan. Ada juga yang mengatakan, batu. pendapat lain
mengatakan, semua bangunan yang tinggi dan berdiri sendiri. Adapun
jika dibaca balqath maka artinya sesuatu yang menutupi tanah baik
berupa batu, marmer, atau lainnya.

Abu lJbaidah berkata, "Ash-sharfu adalah semua balaath (lantai)
yang dibuat dari kaca. Ash-sharhjuga bermakna istana." Ath-Thabari
meriwayatkan dari wahab bin Munabbih, dia berkata: sulaiman
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memerintahkan syetan-syetan untuk mengedakan sharfu dari kaca

untuknya. Seakan-akan ia adalah air yang bening. Kemudian di

bawahnya ditaruh air, lalu di atasnya diletakkan singgasana, maka dia

pun duduk di atasnya. Lalu tinggal di tempat itu burung, jin, dan

manusia, agar Bilqis melihatnya sebagai kerajaan yang berwibawa di

banding kerajaanya. Ketika Bilqis melihatnya, dia mengira air yang

bergelombang. Dia pun menarik kain dari betisnya untuk

memasukinya.

Dari Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, "Sulaiman AS

meletakkan di dalamnya hewan-hewan laut berupa ikan-ikan besar

dan kodok. Ketika ratu Bilqis melihatnya dia mengiranya air yang

bergelombang dan dia pun menyingkap kain dari betisnya. Ternyata

dia adalah orang yang memiliki betis dan kaki yang sangat indah,

rnaka Sulaiman memerintahkannya agar menutupi betis dan kakinya."

u;'Lbu;') Ht L'bti @sh-sharh artinya istana. Bentuk

jamaknya adalah shuruufu. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah dan

akan disebutkan penafsiran lain untuk kata ini.

oat iW] eib)r 'j.L ,Gfl .t--r" ,<ilf 4t> , /V ;r 
'Sri'1 

ltbnu

.4bbas berkata: Lahaa 'arsy [dia memiliki singgasanaJ; yakni tempat

riuduk raja. Kariim, artinya bagus buatannya dan mahal harganya).

Pernyataan ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang maushul dai
Ibnu .Iuraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam

surah An-Naml 127) ayat 23, ilb't:pu4\ lOan dia meiliki

singgasana yang besar), dia berkata, "Tempat duduk yang mulia dan

hagus." Dia berkata, "Ia terbuat dari emas, dan tiangnya dari batu

mulia serta mutiara." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zuhair bin
Muhammad, dia berkata, "Pembuatannya sangat bagus dan harganya

sangat mahal. Tempat duduk dari emas dan kedua pinggirnya dihiasi

dengan yaqut serta jamrut. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40

hasta."
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't#.t-b'aUF 
,sit- (Oorong kepadalat dalam keadaan pasrah,

yalcni patuh). Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang maushul
dari Ali bin Abi rhalhah dari Ibnu Abbas sama sepertinya. Dari Ibnu
Juraij disebutkan, yakni mengakui agama Islam. Namun, Ath-Thabari
menguatkan pandangan pertama dan menj elaskan dali l-dalilnya.

,a',--it J:; (Radtfu artinya mendekat). Ath-Thabari

menukilnya dengan sanad yangmaushul dai, Ali bin Abi Thalhah dari
Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Naml l27l ayat 72,

|3 .iri o:t<;" Oi u,# fuungkin telah hampir datong kepadamu), dia

berkata, "Yakni 'J +;t (mendekat kepadamrz)." Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah, € l;, o"r*L1;.1 66yaknii;'S. re
(datang sesudahmu). Klaim dari Al Mubarrid bahwa huruf ram pada
kata lakum adalah tambahan, yang asalnya adalah ridfukum. Sekiranya
benar bahwa yang dimaksud adalah 'mendekat' maka kata itu boleh
mempengaruhi objek dengan bantuan huruf lam, misalnya firman
Allah dalam surah Al Anbiyaa' t2tl ayat l, f+.+ ,ril, qe\ ftelah

dekat kepada manusia hari menghisab [memperhitungkanJ segala
amal mereka).

'z:13,6 ,i4* (Jaamidatan artinya berdiri tegak di tempatnya).

Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang maushul dai Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas sama sepertinya.

1,.
nl;it QfiJ\ (Auzi'niy artinya jadikanlah alat). Ath-Thabari

menukilnya dengan sanad yanl maushul dat'' Ali bin Abi Thalhah dari
Ibnu Abbas sama sepertinya. Abu ubaidah berkata tentang firman-
Nya, sf))l artinya *1g.il; (bimbingtah atru kepadanyal. Dia berkata

pada tempat lain, "Yakni 4t (berilah ilham kepadaku).,'Makna

kedua ini ditandaskan oleh Al Farra'.
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ti#:1r1!3y ,b# SAi guiattid berkata: Nakkiruu artinya

rubahlah). Ath-Thabari menukilnya dari jalurnya dan dari Qatadah

serta selainnya sama seperti itu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

jalur lain yang shahih dari Mujahid, dia berkata, "Maka diperintahkan

agar singgasana itu diubah. Apa yang tadinya merah diubah menjadi

hijau, dan yang hijau dijadikan kuning. Segala sesuatu diubah dari

keadaannya." Lalu dari Ikrimah dia berkata, "Mereka menambahkan

dan menguranginya."

1u!r L.- 'cU;31t'u,"'A4 @l Qabas artinya apa yang engkau

ambil api darinya). Pemyataan ini tercantum dalam riwayat An-

Nasafi saja, dan merupakan perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata

tentang firman Allah dalam surah An-Namll27l ayat7, 7pr'&i'ti
f (atau aku membawa kepada kamu suluh ap). Makna al qabas

adalah apa yang diambil dari api dan bara api.
, . j, ,

JGI '" 'd-F- et bjl @an kami diberi ilmu. Hal ini dikatakan

oleh Sulaiman). Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang maushul

ctari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, sama seperti ini. Al Waqidi

menyebutkan bahwa ia adalah perkataan Bilqis. Dia mengatakannya

sebagai pengakuan terhadap kebenaran kenabian Sulaiman. Namun,

pandangan pertama yang menjadi pegangan.

a,JlWl'ilry LliJt Q' a? :6 
s 4{pt (Ash-sharh adatah

kolam air jlang atasnya ditutupi oleh Sulaiman dengan kaca). Dalam

riwayat Al Ashili disebutkan, "iyyaaha". Ath-Thabari meriwayatkan

dari lbnu Abi Najih, dari Mujatrid, dia berkata, "Ash-Sharfu adalah

koiam air yang dibuatkan kaca di atasnya oleh Sulaiman. Ia berwarna

kehijauan. Dari jalur lain dari Mujahid disebutkan, "Bilqis
menyingkap kain dari betisnya, ternyata kedua betisnya berbulu, maka

Sulaiman memerintahkan dibuatkan obat perontok bulu. Dari Ikrimah

sama sepertinya disertai tambahan, "Dialah orang yang pertama

dibuatkan obat perontok bulu." Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya
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dengan sanad yang maushut d,aijarur lain dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas.
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-..z -11)*''), ,a,a.illV,\)ry
28. SURAH AL QASHASH

0t

Jt)
d\JJ

\ r o z . | .,
.a.!l a , y. 4)l V \L:Jta-: ;{&"lt <*: ll.tll^ ,\ti'

.e7;t 'iUlr W"4a,"+U
"'segala sesuatu pasti binasa kecuali waiah-Nya", yakni

kerajaan-Nya. Dikatakan, "Kecuali apa yang diinginkan wajah Allah

dengannya". Mujahid berkata, "Firman-Nya, 'Maka gelaplah bagi

rnereka segala macam alasan pada hari itu' , yakni hujjah-hujjah"'

Keterangan:

( Surah Al Qas has h. B ismillaahirrahmaanirrahiim) . Kata' surah'

dan 'basmalah' tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar dan

An-Nasafi.

Lit \ +)\!.(xecuoti wajah-Nva, yakni kecuali kerajaan-

i'{ya). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Ma'mar berkata"."

disebutkan selengkapnya. Ma'mar yang dimaksud adalah Abu

LTbaidah bin A1 Mutsanna. Ini adalah perkataannya dalam kttab Majaz

Al Q-ttr'an, tetapi dengan redaksi '# \t (kecuali Dia). Demikian juga

dinukil Ath-Thabari dari sebagian ahli bahasa Arab dan disebutkan

*leXr Ai Farra'. Ibnu At-Tin berkata, Abu Llbaidah berkata, "Kecuali

wa.!ah-Nya, yakni keagungan-Nya." Ada juga yang mengatakan,

"Kecuaii kepada-Nya." Dikatakan, "Semoga Allah rnernuliakan

lwaj ahmu, yakni memuliakanmu. "

.1rr *i3 yrL-:i * ,l i3t (Dikatakan, "Kecuali apo yang

diinginkan wa.jah Allah dengannya"J. Ath-Thabari menukilnya juga
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dari sebagian pakar bahasa Arab. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

melalui sanad yang maushul dat'. Khashif, dari Mujahid, sama

sepertinya. Kemudian dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata,

"Kecuali mengharapkan wajah Allah dengan amal-amal shalih." Dari

kedua perkataan ini lahir satu perrnasalahan tentang bolehnya

mengucapkan kata 'sesuatu' terhadap Allah. Barangsiapa yang

membolehkannya berkata, "Pengecualian di sini adalah muttashil

(bersambung), dan yang di maksud wajatr adalah Dzat Allatr itu
sendiri. Orang Arab biasa menyebut sesuatu dengan bagiannya yang

paling mulia." Adapun yang tidak memperbolehkannya berkata,

"Pengecualian ini munqathf '(terpisah), dan maknanya adalah 'akan

tetapi Allah tidak binasa'. Atau pengecuali itu muttashl namun yang

dimaksud dengan wajah adalah apa yang diamalkan demi Allah.

gj,.J#l,1*(r' ;;; "# 
t\#'Sti luuiahid bertcato, " Maka

gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu', yalcni

hujjah-hujjah"). Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

l. Firman Allah, iC;" U.-s+U ilr ',#i'r*i ,y ,lX I elil

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjak kcpada

orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada

orailg yang dikehendaki-Nya." (Qs. AI Qashash l27lz 5A

iir-; ivst *s.u tf -:;; il :Jv *.i * .J-It i * f
*), i' ''3i F(:i*L; *'r$;\',* !',s;:,
+ A uiei ry ht'o\u\\"$ ,:& ,si ,Jr-;i*lt i *i
t;lAt * !, *'*';i',*-jt oi; l' *t ,y i: ,Su; *t
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J,, t t . t// o ,-

), Jy, .J7 fr,

l'X e l;.st

.'ab'if l6 u o:;;:*,<t

\t ,u it Ji)ie 1* ,tj eht's';lrt GE;d-u.t3lrii,i-;-

.6u" u e*bt'$ij'*i,y eNI 4rt) fu ilL
4772.Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapakn ya, diaberkata,

"Ketika Abu Thalib telah menghadapi kematian, Rasulullah SAW

datang dan didapatinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah

bin Al Mughirah di sampingnya. Beliau bersabda, 'LVahai paman,

ucapkanlah Laa ilaaha illallaah, satu kalimat yang aku jadikan

alasan untulcrnu di sisi Allah'. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi
Umayyah berkata, 'Apakah engkau membenci millah Abdul

Muththalib?' Rasulullah SAW senantiasa menawarkan kepadanya dan

keduanya pun mengembalikannya dengan ucapan itu hingga Abu

Thalib mengatakan di akhir kalimatnya "berada di atas millah Abdul

Muththalib" dan ia enggan mengucapkan Laa ilaaha illallaah." Dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku akan memohonkan

ampunan untulcrnu sebelum aku dilarang'. Maka Allah menurunkan,

'Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan

ampunan [kepada Allah] bagi orang-orang musyrik'. Lalu Alla]r

menurunkan tentang Abu Thalib dengan berfirman kepada Rasulullah

SAW, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk

kepada orang yang knmu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk

kepada orang yang dikehendaki-Nya."
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:6rJ) lG'St o ^*5t,i5';-v ,19/ir S,si1 ,,"(; i.r ,Ss

ltd;).,;94t <wrat>.;; f) uv1 lrirriy rt
,-"* * c .e)b',-g:;u> iy<j' 

'"ur;;'tiLk'q .;;i
:6:lyiu;->.::+i ;r:*\..Hi *+t fl,\t:yr f

,ccz'

';i:.--.-=ir 
.7i ,<rJl .Vt) q''.'Ar, it-';sti ir15r .t :'r:ffi_

-(aV iA * itiAr, ,'ej W;.-:iir ', ib)i 
^1b4

:r.r-? e.t Ji .Q) :1rril) .'rrt-,!lr, *7tilr; ',i*it :i,rili
';'.k'tit t* t'):' tl? ,:cl:;:. (:;,1 ,i; SGi 4:";-

Jl <ir' 
'otE:"> tr,*?r'^*i ^*i ,'^*iidt &i F

*'eAi,#'&; : 6:dr ir;,;" d. q:jt Lg"lirr Lf 'j'n:\

Ibnu Abbas berkata: tJlil quwwah (yang kuat-kuat), yakni tidak
dapat diangkat sejumlah laki-laki. Latanuu'u artinya sungguh berat
diangkat. Faarighan (kosong), kecuali mengingat Musa. Al Farifuiin
artinya orang-orang yang terlalu membanggakan diri. eushshiih
artinya ikutilah jejaknya. Terkadang juga digunakan untuk
mengisahkan pembicaraan seperti firman-Nya,,,nafunu naqushshu
alaika" (kami menceritakan kepadamu). 'An Junubin artinya d,an
jauh; juga kata 'an janaabatin darr an ijtinaabin memiliki makna yang
sama. Kata yabthisyu bisa juga yabthusyu. ya'tamiruun (mereka
berunding), yakni bermusyawarah. Kata al 'udwaan, al ,adaa., 

dan
at-ta'addi adalah semakna. Aanasa artinya dia melihat. Al Jidzwah
artinya potongan kayu yang keras dan tidak ada nyala apinya;
sedangkan asy-syihaab ada nyala apinya. urar-ular terdiri dari
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beberapa jenis; al jaann, al afaa'iy, dan al asaawid. Rid'an artinya

pembantu/penolong. Ibnu Abbas berkata: Dia membenarkan

(perkataan)ku. Ulama selainnya berkata: Sanasyuddu artinya kami

akan menolongmu. Setiap kali engkau mengukuhkan sesuatu maka

engkau telah menjadikan penopang untuknya. Maqbuuhiin artrnya

orang-orang yang binasa. Washshalnaa artinya kami jelaskan dan

kami sempurnakan. Yujbaa artinya didatangkan. Bathirat artinya

bersenang-senang.y'i ummihaa rasuulan (di ibukota itu seorang rasul),

yakni ummul qura dan sekitarnya. Tukinnu artinya menyembunyikan.

Alcnantu asy-syai'a, artinya aku menyembunyikan sesuatu. Sedangkan

kanantu asy-syai'a, artinya aku menyembunyikan sesuatu dan

menampakkannya. Wai ka'annallaaha (Aduhai, benarkah Allah) sama

seperti firman-Nya, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah

melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan

meny empitkanny a ", yakni memperluas dan mempersempit untuknya.

Keterangan:

(Bab "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk

kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk

kepada orang yang dikehendaki-Nya'). Tidak ada perbedaan bahwa

ayat ini turun berkenaan dengan Abu Thalib. Natnun, ada perbedaan

tentang objek kata,'r>i)l Oang engkau cintai). Dikatakan, maksudnya

adalah "yang engkau cintai mendapatkan hidayah". Ada juga yang

mengatakan, "yang engkau cintai, karena memiliki hubungan kerabat

denganmu."

*rip (Dari bapalcnya).Dia adalah Al Musyyab bin Hazn. Hal

ini telah disebutkan ketika menjelaskan hadits in pada pembahasan

tentang jenazah.

'auit}r ,i.tb v;i c;A;4 getika Abu Thalib menghadapi

kematian). Al Karmani berkata, 'Maksudnya, telah tampak tanda-
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tanda kematian pada dirinya, karena apabila dalam kondisi sekarat,
maka tidak bermanfaat lagi keimanan meskipun ia beriman."
Pandangan ini dikuatkan oleh dialog antara Abu Thalib dengan orang-
orang ada di sekelilingnya. Namun, mungkin juga dia sudah dalam
keadaan sekarat, tetapi Nabi SAW berharap jika ia mengakui dan
menyatakan tauhid, niscaya akan bermanfaat baginya karena
kedekatan dan kekhususillya, dan mendapatkan syafaat Nabi karena
kedudukannya di sisi beliau. oleh karena itu, beliau bersabda, ,):+i
4 g;} t4.t U (Aku akan membela untulonu dengannya dan memberi

syafaat kepadamu).

Kekhususan dan kedekatannya dengan Nabi sAW terlihat bahwa
tatkala dia tidak mau mengakui tauhid dan menyatakan tetap dalam
millah Abdul Muththalib lalu meninggal dalam keadaan demikian,
maka Nabi SAW tidak membiarkannya begitu saja, bahkan beliau
tetap memberi syafaat kepadanya agar diringankan adzabnya,
dibanding yang lainnya. sungguh ini termasuk bukti kedekatan dan
kekhususan Abu Thalib.

*i s,t i.!,'*i l,s tj t+'+,j pt *?n, * trr Sli'oia
(Rasulullah sAW mendatang dan mendapati di sisinya Abu Jahal dan
Abdullah bin Abi umayyah ada di sampingnya). Ada kemungkinan Al
Musayyab hadir saat kejadian ini, karena mereka yang disebutkan
dalam kisah ini berasal dari bani Makhzum, dan Al Musalyab juga
beras al dari bani Makhzum. Ketiganya pada saat itu masih dalam
keadaan kafir. Adapun Abu Jahal meninggal dalam kekufurannya,
sedangkan dua yang lainnya masuk Islam. Mengenai perkataan salah
seorang pensyarah bahwa hadits ini termasuk mursal sahabat, patut
ditolak, karena dalil mereka bahwa Al Musayyab menurut perkataan
Mush'ab termasuk orang-orang yang masuk Islam saat pembebasan
kota Makkah. Sedangkan menurut Al Askari, dia termasuk mereka
yang melakukan baiat di bawah pohon (Baiat Ridhwan). Dia berkata,
"Mana saja diantara kedua pendapat ini yang benar, dia tetap tidak
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ikut menyaksikan kematian Abu Thalib, karena Abu Thalib dan

Khadijah meninggal dunia pada hari-hari yang sangat berdekatan

dalam tahun yang sama. Nabi SAW saat itu berusia sekitar 50 tahun."

Alasan penolakan pendapat ini, bahwa tidak ada hubungan

antara masa dimana dia masuk Islam dengan kehadirannya saat Abu

Thalib akan meninggal dunia. Sebagaimana peristiwa ini telah

disaksikan oleh Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu juga masih

kafir dan kemudian masuk Islam. cukup mengherankan bagi orang

yang mengatakan hal ini. Bagaimana dia menisbatkan pernyataan, "Al
Musayyab temasuk mereka yang melakukan baiat di bawah pohon",

kepada Al Askari, lalu dia lalai bahwa yang demikian tercantum

dalam kitab Shahih yang sedang dia jelaskan sendiri, seperti telah

dij elaskan p ada p embahasan tentang peperangan.

; qt gahai pamanku). Kata ki adalatr kata seru. Sedangkan ii
adalah kata yang diseru. Boleh dicantumkan huruf ya' di akhirnya

yang menunjukkan kepunyaan dan boleh juga tidak.

1;"k 1Sot, kalimat). Dibacafathfuah padabagian akhirnya karena

dalam posisi badal (pengganti) bagi kalimat'Laa ilaaha illallaah',

atau berfungsi sebagai pengkhususan. Boleh juga dibaca dhammah

karena menjadi predikat bagi subjek yang tidak disebutkan secara

redaksional.

LUi (Aku berhujiah).laberasal dari kata 'muhaajjah' (saling

mengemukakan hujjah), mengacu pada pola mufaa'alah dari kata

hujjah. Maknanya, jika engkau mengatakannya niscaya aku akan

berhujjah (beralasan) dengannya. Boleh juga dibaca uhaajja, karena

menjadi predikat bagi subjek yang tidak disebutkan secara

redaksional. Dalam riwayat Ma'mar dan Az-Zlthn dengan sanad

seperti di tempat ini pada pembahasan tentang jenazah disebutkan,

'.r4-Z'f @ht bersalsy' sebagai ganti LLtl |ot* berhuiiah). Sementara

dalam riwayat Mujatrid yang dikutip Ath-Thabari disebutk*, ]f,if
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4..'4.-b (Aku membelamu dengan sebabnya). Ath-Thabari

menambahkan dari jalur Sufyan bin Hushain, dart Az-Zuhri, dia

berkata, ,t 4 W P ,ti- e* "giZ;it ,G; ';,b u"t5 'ni;li di C Vi

a-,e 't &'d=br;yt Q. (Wahai paman, sesungguhnya engkau adalah

manusia yang paling besar halorya atasku, dan yang paling bagus

jasa/pertolongannyd bagiku, ucapkanlah kalimat yang karenanya

menjadi wajib bagiku memberi syafaat untulwtu pada hari kiamat).
.t

**n" Jii H0 (Beliau senantiosa menawarkannya). Dalam

riwayat As-Sya'bi yang dikutip Ath-Thabari disebutkan, .:J-J,i '^) ifii
tjtg lBeltau mengatakan hal itu kepadanya berulang kali).

yilt *g):$": (Keduanya mengembalil<annya dengan ucapan

ilu). Yalai keduanya mengembalikannya kepada kekufuran dengan

sebab ucapan tersebut. Seakan-akan periwayat mengatakan hampir-

hampir Abu Thalib mengucapkanny4 tetapi keduanya

ei6;t 6earanya mengulangi untulorya ucapan tersebut),kalimat ini

nampaknya lebih jelas. Imam Muslim meriwayatkan, ilr J*i'J:j- *
. .t t -iJiri;tr'e-\r.'i J'*-j * W/- *t *b b, ,-b (Rasututtah SAW

senantiasa menawarkan kepadanya dan mengatalcan ucapan itu

kepadanya). Al Qurthubi berkata di dalam kitab Al Mu/him,

"Demikian yang tercantum dalam naskatr sumber dan juga pada

kebanyakan para syaikh. Maknany4 beliau SAW menawarkan

syahadat kepadanya dan mengulang-ulangrnya." Pada sebagian

naskatr disebutkan, i-Jti.jt U+ 'i'01'$f-t @ia mengulangi untulcnya

ucapan tersebut), maksudnya perkataan Abu Jahal dan satrabatnya,

"apakah engkau membenci millah Abdul Muththalib."

q-j;lr * * e'# t f-T (Terakhir yang dia ucapl<an

kepada mereka, "Berada di atas millah Abdul Muththalib").lnt adalah
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predikat bagi subjek kalimat yang tidak disebutakan secara

redaksional. Adapun selengkapnya adalah; Ia berada di atas millah
Abdul Muthalib. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan langsung, ,V'p
,-Ji.iir * * (Ia berada di atas millah Abdul Muththalib), dan yangia

maksudkan adalah dirinya sendiri. Mungkin juga yang diucapkan Abu
Thalib adalah, "saya", namun kemudian dirubah oleh periwayat,
karena tidak senang mengisahkan perkataan buruk Abu Thalib
tersebut, dan ini termasuk sikap dan tindakan yang bagus.

Dalam riwayat Mujahid disebutkan, g*tr 4 o7i;.t S (Wahai

putra saudaraku, millah para leluhur). Dalam hadits Abu Hatim dari
Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan Ath-
Thabari disebutkan, L'* tt,* {; t ,:oj'rr;- a} eH L( :i , j6
i!* W'-\:j, t>rJt (Dia berkata, "sekiranya bukan karena aku akan

dicelo orang-orang Quraisy dengan mengatakan, 'Tidak ada yang
menyebabkannya melakukan hal itu kecaali kepanikan terhadap
kematian', niscaya aht akan menyenangkanmu dengan
mengucapkannya"). Kemudian dalam riwayat As-Sya,bi yang dikutip
Ath-Thabari disebutakn, 

'Jilbi 
,llt;.| d3b'eitbt:rt;-';tt t1 ,j,6 1to

berkata, "Kalau bukan karena akan menjadi aib bagimu, niscaya aku
tidak peduli untuk melakukannya ".).

  . t ..
&r )l i-J! I J..4 oi d.ii (Dia menolak untuk mangucapkan Laa

ilaaha illallaah). Ini merupakan penegasan dari periwayat bahwa
kalimat tersebut tidak terucap dari Abu Thalib. seakan-akan dia
berpatokan dengan tidak terdengarnya kalimat tersebut dari Abu
Thalib. Kadar inilah yang mungkin diketatrui darinya. Atau
kemungkinan juga Nabi SAW memberitahukan kepadanya.

|ge 'djt'"-J t U'it:yjl\ )irg (Demi Allah, sungguh ahr akan

memohonlran ampunan untulcmu sebelum ahr dilarang). Ibnu Al
Manayyar berkata, 'Maksudnya, bukan meminta pengampunan secara
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umum dan toleransi dengan dosa syirik, tetapi tujuannya adalah
meringankan adzabnya, sebagaimana dijelaskan pada hadits lain."
saya (Ibnu Hajar) katakan, "Ini adalah kelalaian yang fatar darinya,
karena syafaat terhadap Abu Thalib dalam meringankan adzab tidak
ditolak dan permintaan syafaat itu tidak dilarang. Namun, yang
dilarang memintakan ampunan secara keseluruhan. Hanya saja Nabi
sAw diperbolehkan berbuat demikian, karena mencontoh Nabi
Ibrahim AS dalam peristiwa yang sama.

Qf ;-.'jJ. rlriiil- oi rsur er$l, d_o( r;; ltt S96 (Matra Attah

menurunkan, "Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang
beriman memohonkan ampunan terhadap orong-orang musyrik).
Maksudnya, tidak patut bagi mereka berbuat seperti itu. Kalimat ini
adalah berita yang bermakna larangan sebagaimana tercantum dalam
riwayat di atas. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sflbl, dari Amr
bin Dinar, dia berkata, ';i \\ ''4iri.l't;";:,y|*i * h, ,,I; F' jr;'o'lt;'.ri : 'ai1-Jt iU ;t e e,e- & 1y sr\ ;y;;ti ;rtli ti ;!F
|j:p 4.L*'.itl;;t r;i urll (Nabi sAW bersabda, ,rbrahim

memohonkan ampunan untuk bapalorya padahar bapaknya musyrik.
Malrn aku akan senantiasa memohonkan ampunan untuk Abu Thalib
hingga aku dilarang oleh Tuhanlat ,." Sahabat-sahabatnya
berkata, "Kami pun akan memohonkan ampunan untuk bapak-bapak
kami sebagaimana Nabi kami memohonkan ampunan untuk
pamannya." Maka turunlah ayat tersebut).

Riwayat ini memiliki kemusykilan, karena Abu Thalib
meninggal di Makkah sebelum hijrah, menurut kesepakatan.
sementara disebutkan bahwa Nabi sAW datang ke kuburan ibunya
ketika umrah, lalu beliau meminta izin kepada Tuhannya untuk
memohonkan ampunan untukny4 maka furunlah ayat tersebu!
padahal hukum dasarnya adalah tidak ada pengulangan dalam turunya
suatu ayat. Al Hakim dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ayyub
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bin Hani', dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ht J'rri e'f
X* eEvt W F di'* &;W ,'ov;:i$ /r6t Jlr"i rY1 *?ut .rv

,# e Ui't;:.r3 ,;i';i i:r:e |A, e$t -Pt ot ,,Sui ,u(il.ql,l* ,6, "j

6;:A rjriii-;-oi tyT ;-$ti'd.tt€ q * ll0 d L1'U p Q ,o!'tt

(Rasulullah SAW pada suatu hari keluar ke pekuburan dan kami

mengikutinya. Beliau datang hingga duduk ke salah satu kubur. Lalu

beliau bermunajat kepadanya dalam wahu yang lama. Kemudian

beliau menangis, dan kami pun menangis karena tangisannya. Beliau

bersabda, "Sesungguhnya kuburan yang aku duduk di sisinya adalah

kuburan ibuku, dan alu memohon kepada Tuhanku untuk

mendoakannya, tetapi Dia tidak mengizinknnku, dan Dia menurunkan

kepadaku, 'Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman

untuk memintakan ampun [kepada Allah] bagi orang-orang

musyrik'.").

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya,

sama seperti itu, dan di dalamnya disebutkan, '.HU--P'6',i^;t q'Jj

4\ rili @eliau singgah bersama kami dan kami berjumlah sekitar

seribu orang penunggang kendaraan). Namun, tidak disinggung

tentang turunnya ayat. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur ini

dengan redaksi, ;J''',-t J k ?* $ (Ketika datang ke Makkah,

maka beliau mendatangi tanda suatu kuburan). Kemudian dari jalur

Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah disebutkan, ii f * .ll:k r* A
i,p te "jF* 'i tt:l-'oi;E) ]-l,iilr *b 1.*, $ (Ketika datang ke

Makknh, beliau berhenti di atas kuburan ibunya hingga matahari

menyengat dirinya dengan berharap diizinkan memohonkan ampun

untuk ibunya, maka turunlah ayat itu). Ath-Thabari menukil juga dari

Abdullah bin Kaisan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sama seperti

hadits Ibnu Mas'ud, dan di dalamnya disebutkan , oti*L *i'u $ r5
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(Ketika beliau menuruni Tsaniyah Usfan).Disebutkan juga bahwa

turunnya ayat berkenaan dengan hal itu.

Jalur-jalur riwayat ini saling menguatkan. Di dalamnya terdapat

petunjuk bahwa ayat tersebut turun lebih akhir daripada masa

kematian Abu Thalib. Hal ini didukung oleh sabda beliau SAW pada

perang Uhud saat wajahnya terluka, O:JJLJ") HP gA *t''ts QVahai

Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnl,a rnereka tidak

meng et ahur). Namun, kemungkin an i s ti ghfar (permohonan ampunan)

dalam hal ini adalah khusus bagi yang hidup. Padahal pembahasan ini
tidak berkenaan dengan itu. Mungkin juga ayat tersebut turun lebih

akhir meskipun sebabnya lebih dahulu. Dengan demikian, ayat itu
turun karena dua sebab; yaitu tentang Abu Thalib, dan kemudian

tentang Aminah (ibu Nabi SAW).

Asumsi bahwa ayat itu turun lebih akhir daripada peristiwa Abu
Thalib adalah keterangan dalam tafsir surah Baraa'ah tentang

permohonan ampun Nabi SAW untuk orang-orang munafik hingga

turun larangannya. Sesungguhnya hal ini berkonsekuensi bahwa ayat

tersebut turun lebih akhir meskipun sebabnya lebih dahulu. Asumsi ini
diisyaratkan jr.,ga oleh hadits pada bab di atas, yaitu "Allah
menurunkan tentang Abu Thalib,'Sesungguhnya kamu tidak akan

dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasilti", karena hal

ini mengisyaratkan bahwa ayat yang pertama turun tentang Abu
Thalib dan juga selainnya. Sedangkan ayat kedua turun tentang Abu
Thalib saja.

Pendapat bahwa ayat tersebut turun karena beberapa sebab

didukung keterangan Imam Ahmad dari jalur Abu Ishaq dari Abu Al
Khalil, dari Ali, dia berkata , 'o'ji $ )g t (.Li g-417'jr,n")11 

'>',2-
r+ir 1'-{. o€ G1lti SyG pr # io' ,* 'r+.'dl,.t (Aku mendengar

seseorang memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang musyrik,

maka aku menceritakan hal itu kepada Nabi, maka Allah menurunknn,
"Tidaklah patut bagi Nabi..." ayat). Ath-Thabari meriwayatkan dari
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jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Orang-orang

mukmin berkata, 'Tidakkah kami mohonkan ampunan untuk bapak-

bapak kami sebagaimana Ibrahim memohonkan ampunan untuk

bapaknya?' Maka turunlah ayat tersebut." Dari jalur Qatadah

disebutkan, "Kami menceritakan kepadanya bahwa beberapa

orang..." lalu disebutkan seperti di atas.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa orang yang tidak

mengerjakan satu kebaikan sama sekali jika menutup umurnya dengan

mengucapkan'Laa ilaaha illallaah' maka dihukumi sebagai muslim

dan diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin. Apabila ucapalrnya

diiringi dengan keyakinan hati, maka hal itu bermanfaat baginya di

sisi Allah dengan syarat belum sampai batas terputusnya harapan

untuk hidup dan tidak lagi mampu memahami pembicaraan serta

menjawab perkataan. Inilah waktu dimana seseorang telah melihat

kematian. Ini juga yang diisyaratkan firman Allah dalam surah An-

Nisaa' [4] ayat 18, 'ici'-;6 t51& p#t o]t['u-rtl.t$t 4:
ilr U-# ;iJU'cr'$r lOan tidaklah taubat itu diterima Altah dari

orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yangJ hingga apabila

datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia
mengatakan : " Sesungguhnya s aya bertaubat s ekarang. " ).

n , 9,O.. ' ' '".tat1€:fil) *t.ti)tj 0rjir.iJr (Kata al 'udwaan, al 'adaa', dan at-

ta'addi adalah sama) yakni semakna. Maksudnya penafsiran firman

Allah tentang kisah Musa dan Syu'aib dalam surah Al Qashash [28]
ayat28,""* tt1:t'b X 6iaA, ada tuntutan tambahan atas diriku). Abu

IJbaidah berkata tentang firman-Nya,|* o13b >v, "Al '(Jdwaan, al

'edaa', atia'addi, dan al 'aduw semuanya adalah satu makna. l/
'Aduw berasal dari perkataan mereka, "'Adaa fulaan alaa fulaan" (si

fulan memusuhi si fulan).

,6t6, .:B ,(;A) lEl'b dt Wit ,6fii Q^5\ :arb'j.t lri

i>u3r 'Fjotl*ni .iVi 6ir e.:;) .'g1--rJt (i;a--rilt) err iibtt
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kuat-kuat), yalcni tidak dapat diangkat sejumlah laki-laki. Latanuu'u

artinya sungguh berat diangkat. Faarighan (kosong), kecuali

mengingat Musa. Al Farifuiin artinya orang-orang yang terlalu

membanggakan diri. Qushshiih artinya ikutilah jejalcnya. Terkadang

juga digunakan untuk mengisahkan pembicaraan seperti firman-Nya,
"naltnu naqushshu alaika" (kami menceritaknn kepadamu). 'An

Junubin artinya dari jauh; juga kata 'an janaobatin dan an ijtinaabin

memiliki makna yang sama. Kata yabthisyu bisa juga yabthusyu.

Ya'tamiruun (mereka berunding), yahri bermusyawarah). Semua

Penafsiran ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili.

Adapun selain keduanya disebutkan dari bagian awal hingga "Musa

AS". Hal ini juga disebutkan pada pembahasan tentang cerita para

nabi ketika membahas kisah Musa AS. Begitu pula dengan kalimat,

"Kami memukul dengan keras... ". Adapun kata, "Al Farihin artinya

bergembira ria" berada dalam riwayat Ibnu Abi Hatim secara maushul

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian kata"Qushiihi
artinya ikutilah jejaknya" dinukil Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang

maushul dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat

ll, *i *\lil, (Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa

yang perempuanm "Ikutilah dia"), yakni ikutilah jejaknya. Abu

Ubaidah berkata, "Firman-Ny^, ,fi ftkutlah dia), yakni ikutilah

jejaknya. Dikatakan, 'qashashtu aatsaar al qaum', arttnya aku

menelurusi jejak-jejak kaum itu." Dia juga berkata, 'oFirman-Nya

dalam surah Al Qashash t28l ayat 11, *',* -c.''ieJ lOia

melihatnya dari jauh), yakni dari kejauhan. Dikatakan,'maa ta'tiina
illa an janaabatin wa an junubin: yuhi engkau tidak datang kepada

kami melainkan dari jauh."
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'!;i 4/t vs tii N 6>ti;U',ii:o (ra'juraniy [engkau

menyewakuJ. Ta'ajjara fulaanan [memberinya upahJ. Dari sini

diambil kata ketika menjenguk orang dalam keadaan duka,

'aajarakallaah' [semoga Allah memberimu ganjaran]). Penafsiran ini

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Abu l"Ibaidah berkata, "Firman-

Nya dalam surah Al Qashash [28] ayat 27, 'e-ii4i ri;:t|'oi t"
(hendahtya engkau bekerja denganku selama delapan tahun), yakni

berasal dari kata ijaarah (sewa). Dikatakan, 'Fulan ta'ajjarafulqnan',

artinya fulan menyewa si fulan. Dari sini diambil perkataan,

'aajarakallaaft ' (semoga Allah memberimu ganjaran).

,#$)t ,rr4 rb A}it-r1'h.ilt1 ,*il, (Asy-Syaathi' dan asy-

syathth adalah sama. Keduanya berarti kedua tepi dan batasan

lembah). Hal ini tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi. Abu

tlbaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat 30,

et-lt .*$'ry *j @iseru dari tepi lembah), Asy-Syaothi' dan asy-

syathth adalah sama, dan keduanya berarti tepi lembah dan

batasannya."

e-tltl':i' irGi |>v!it: ,#V cli'4rr, ,; Lr+ $s
\1-\t1 $eakan-akan ia adalah jaan [seekor ular yang gesitJ . Dalam

riwayat lain ular yang berjalan. Ular terdiri dari beberapa jenis,

yaitu al jaann, al afa'i, al asawid). Hal ini tercantum dalam riwayat

An-Nasafi dan telah disebutkan juga pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan.
,oZto, ,o ot'-.';r# <,b*> (Maqbuufuiin artinya dalam keadaan binasa).Ini

adalah perkataan Abu Ubaidah.

6;';il};t4. dri (Washshalnaa [kami sambungknnJ , artinya

kami jelaskan dan kami sempurnaknn). Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah juga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi

tentang firman-Nya dalam surah Al Qashash l28l ayat l, dill,Ji t
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J|;Jt'"-i{ lOon sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut

perkataan ini [Al Qur'anJ), dia berkata, 'Yakni Kami menjelaskan

perkataan kepada mereka. Dikatakan, maknanya adalah Kami

mengikuti sebagiannya dengan sebagian yang lain sehingga

bersambung, dan ini adalah perkataan Al Farra'."

+;ri- 6iiS (ujbaa artinya didatangkan). Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat Sl, 4\r#-

:rt'# c:t;-t (didatangkan kepadanya buah-buahan dari segala

macam), yakni dikumpulkan sebagaimana air berkumpul di wadah

dan disiapkan untuk orang yang datang mengambil air darinya.

'o:-#i'o $j. (B ath irat art inya bers enang-s enang). Abu Ubaidah

berkata tentang Firman Allah dalsm surah AL Qashash [28] ayat 58,

t1!$t o:, yJ-{i"Uei'€i (Dan berapa banyaknya [pendudukJ

negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang

dalam kehidupannya), yakni hidup dengan penuh kesenangan.

q'* JiLk ,sVr ii tJ,1jqt e @it ummihaa rasuutan (di

ibukota itu seorang rasul), yakni ummul qura, yaitu Makkah dan

sekitamya/. Abu Ubaidah berkata: Ummul Qura adalah Makkah

dalam bahasa Arab. Dalam riwayat lain, Sj'- Ut rsVt?i t$. (untuk

memberi peringatan kepada ummul qura dan siapa yang ada di
sekitarnya). Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Qatadah
sama sepertinya. Dari jalur lain dari Qatadah dari Al Hasan tentang

firman-Nya , te\i'edia berkata, "Yakni di bagian awalnya."

U,ll,?r'^1ri'*-*, ,:^l!ri ,:r!:t'&i .F ,<i#> (Tuhinnu

artinya menyembunyikan. Aknantu asy-syai'a, artinya aku

menyembunyikan sesuatu. Sedangkan kanantu asy-syai'a, artinya alat

menyembunyikan sesuatu dan menampakkannya). Demikian yang

disebutkan mayoritas periwayat. Sebagian mereka mengatakan,
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aloruntuhu artinya akhfailuhu (menyembunyikannya), sedangkan

kanantuhu artinya khafaituhu (menyembunykannya). Ibnu Faris

mengatakan : Akhfaituhu artinya satartuhu (menutupinya), sedangkan

khafaituhu artinya azhhartuhu (menampakkannya). Abu tlbaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Al Qashash l28l ayat 69,

",':i& 
t;S t;'n*"LJ::s (Don Tuhanmu mengetahui apa yang

disembunyikan [dalamJ dada mereka), yakni # (disembunyikan).

Dia mengatakan di tempat yang lain: alorunatu dan kanatu memiliki

makna yang sama. Abu Ubaidah berkata: Alcnantuhu artinya

akhfaituhu wa azhhartuhu (aku menyembunyikannya dan

menampakkannya).

4-jb'*,;-,6,sii*- os.oij, :,i;.-ht'oi ; ill ;+ 1&r oi3-iy

iiiui:(Wai ka'annallaaha (Aduhai, benarkah Atlah) sama seperti

firman-Nya, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah melapangkan

rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya", yakni

memperluas dan mempersempit untuknya). Ini tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, dan termasuk perkataan Abu Ubaidah, dia berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat 82, irr'oi3;,
yakni fu oi; Vi giaamah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya

Allah). Abdurrazzaq berkata dari Mu'tamir, dari Qatadah tentang

firman Allah, ht';tLjr1;s, yakni irr L(ijl l ji (apakah dia tidak

mengatahui bahwa sesungguhnya Allah).

2. Firman Allah, ori;it |!)b'"ir?qrijt tt

" S esungguhnya yang mewajibhan atasmu (m elahsona,*, f oOu*-
hukam) Al Qar'an " (Qs, Al Qashash [28]: 85)

:JU e6 A'loirj>,t6 d tt* *kjt
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4773. Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, 'Benar-benar aknn

mengembalikanmu kepada tempat kembali ', dia berkata, "Ke

Makkah."

Keterangan:

(Bab "sesungguhnya yang mewajibknn atasmu [melaksanakan
hukum-hukumJ Al Qur'an"./. Judul bab ini tidak tercantum pada

selain riwayat Abu Dzar. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Muhammad bin Muqatil, dari Ya'la, dari Sufyan Al Ushfuri, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ya'la yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid.

Sufyan Al Ushfuri adalah Ibnu Dinar At-Tammar sebagaimana telah

dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jenazah.Dia tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari, kecuali di kedua tempat ini.

mengembalikanmu ke tempat kembali", dia berknta, "Ke Makkah").

Demikian terdapat dalam riwayat ini. Abdurrzzaq meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Dahulu Ibnu Abbas

menyembunyikan penafsiran ayat ini." Ath-Thabari meriwayatkan

dari jalur lain, dari Ibnu Abbas, dia berkata,t;l J i,S'6 eu; jl,$ri1
("Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali", dia

berkata, "Ke surga".). Namun sanad-nya lemah. Dari jalur lain, dia

berkata, ?'-Jirt jt(K"paaa kematian).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dengan sanad-nya yang cukup baik. Dari jalur Mujahid, dia berkata,

y-t ?i'q- (Menghidupkanmu pada hari kiamat). Lalu dari jalur

yang lain darinya disebutkan,k jt(Ke Makknh).

Abilxrazzaq berkata: Ma'mar berkata, "Adapun Al Hasan dan

Az-Zuhi berkata, "Ia adalah hari kiamat." Abu Ya'ala meriwayatkan

dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Abu Sa'id tentang ayat ini, maka dia berkat4 'Tempat
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kembalinya adalah akhiratnya'." Dalam sanad-nya terdapat Jabir Al

Ju'fi, seorang periwayat yang lemah.
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29. SURAH AL 'ANKABUUT

t z t. ?,
.J.->l r.>'Jl r. Jg J :;ft SG, .:^iib :<Jtf i;):\r# Jtl

d.) :l)r;t ,iirt S li,|e C\,elj hr g ,Qrt';;j1i)
.g))'i y frt;'ri ,1eas.rdi e tui\19j[,Jr u ,tit ?nr

Mujahid berkata: Mustabshiriin (berpandangan tajam) artinya
orang-orang yang sesat. Ulama selainnya berkata; Al Hayawaan dan
al hayyu adalah sama. Faya'lamannallaah (sungguh Allah akan
mengetahui), yatri Allah telah mengetahui hal itu. Sesungguhnya ia
sama seperti kalimat, 'faliyamiizallaahu, (sungguh Allah
memisahkan), seperti firman-Nya,'liyamiizailaahul khabiitsa'
(supaya Allah akan memisahkan yang buruk). Atsqaalan ma,a
atsqaalihim fteban-beban di somping beban-beban mereka sendiri),
yakni dosa-dosa disamping dosa-dosa mereka.

Keterangan:

(surah Al Ankabuut. Bismillahirrafumaanirrafuiim). Kata'surah'
dan'basmalah' tidakdisebutkan pada selain riwayat Abu Dzar.

"rii-l, :1aC-.. Jii-o r jtt-{j1 ,l,+ltt ) Sr-i lUuiahid berkata:

Mustabshiriin artinya orang-orang yang sesatl. Diriwayatkan Ibnu
Abi Hatim dangan sanad yang maushul dat', Jalur Syibl bin Abbad,
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid dengan sanad ini. Abdurrzzaq
berkata: dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, 'ey'^Lt'r;+;r
(Mereka takjub dengan kesesatan mereka). Ibnu Abi Hatim

ob:;;l
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meriwayatkan melalui jalur lain dari Qatadah, dia berkata, "Mereka

mengetahui dengan baik kesesatannya dan takjub dengannya."

Sqrjto;,:tt'otAr ,6*i6i lUtama selainnya berkata: Al

Hayawaan dan al baryu adalah sama). Hal ini tercantum dalam

riwayat Abu Dzar saja. Al Ashili menyebutkan, "Kata al fuayawaan

dan al hayaat adalah salna, dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah, dia

berkata, 'Al flayawaan dan al fuayaat adalah sama. Ditambahkan,

'Dari sini diambil perkataan mereka, nahrul fuayawaan atau nahrul

hayaat. Engkau mengatakan, 'fuayaitu hayyan' (aku hidup yang

sebenarnya). Al flayawaan dan al f;ayaat adalatr dua nama darinya.

Ath-Thabari menukil dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid.tentang

firman-Nya dalam surah Al Ankabuut 129) ayat 64, bttjiAt tf (ttutot

yang sebenarnya kehidupan), dia berkata, Qic'\i\ (Tidak ada

kematian padanya).

ojth' ds LtE h,'t#l*',f 6lL!,i hr pF 
'1hr lrJl$)

<.*- i[,Jl 64 (Falaya'lamannallaah [sungguh Allah akan mengetahuiJ,

yakni Allah telah mengetahui hal itu. Sesungguhnya ia sama seperti

faliyamiizallaahu' [sungguh Allah akan membedakannyaJ, seperti

firman-Nya,'liyamiizallaahul khabiitsa' fsupaya Allah memisahkan

yang burukJ). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah

Al Ankabuutl2gl ayat 11, ty\T;iir iirr ';8: @ungguh Allah apan

mengetahui orang-orang beriman), yakni Allah akan memisahkannya,

karena Allah telah mengetahui hal itu sebelumnya.

'ert:'ti[i t|t)'ti 4fi$i g l,fib ('Beban-beban di samping

beban-beban merekn sendiri", yaloi dosa-dosa di samping dosa-dosa

mereka). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah juga. Abdttrrrazzaq

meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat ini, dia berkata,

'ert:\t'h ,{i yrV ilti, o;';t (Barangsiapa mengajak suatu kaum

kepada kesesatan, makn baginya seperti dosa merekn). Ibnu Abi
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Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari eatadah, dia berkata,
"Firman-Nya dalam surah Al Ankabuut [29] ayat L3, '&*1',H,
(sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka), yakni dosa-dosa
mereka sendiri, dan firman-Nya, '4.*i'g; lWit (dan beban-beban

disamping beban mereka), yakni dosa orang-orang yang mereka
sesatkan."
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' 4 rr,t 't
*Jt\ry-'

30. SURAH AR-RUUM

Falaa yarbuu (tidak berkembang).' orang yang memberi suatu
pemberian mengharapkan yang lebih baik darinya, maka tidak ada

pahala baginya dalam pemberian itu. Mujahid berkata: Yuhbaruun

artinya diberi kenikmatan (bergembira). Yamhaduun artinya
meratakan tempat-tempat tidur. Al Wadq artinya hujan. Ibnu Abbas

berkata: Hal lakum mimmaa malakat aimaanukum (Apakah ada

diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu), yakni

tentang sembahan-sembahan, yang kamu takut kepada mereka akan

mewarisi kamu sebagaimana sebagian kamu mewarisi sebagian yang

lain. Yashshadda'uun artinya bercerai berai. Fashda' (sampaikan

dengan terang-terangan). Ulama lainnya berkata: Dhuf dan dhaf
adalah dua dialek. Mujahid berkata: As-Suu'aa artinya keburukan,

balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk.
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4:q'fi?tr 7;v ,ritt" u'e6'i ob ,f:)\ i/)ti'.)U -t '.2 c .l cz J . o.rt'

./r-rc r.6r" .,ij^{i p$.rb -15 A- ,y gvL.lC^l' €Y ii
'#I {i) J6 l';'ci.'r }F Si1!a i ,i* tt1;;'tt

-;f 'r:lj, qvlr; .)i ?';. $t$ ) .)n.?i <oFJi 'av;,
.,;; u rrlt, .<c:Ai;

4774. Dari Masruq, dia berkata: Ketika seseorang bercerita di

Kindah, dia berkata, "Asap kabut akan datang pada hari kiamat, lalu

rnengambil pendengaran orang-orang munafik dan penglihatan

mereka, dan menimpakan kepada orang mukmin seperti penyakit flu."
Kami pun menjadi panik, lalu aku datang kepada Ibnu Mas'ud, dan

dia sedang bersandar. Maka dia marah dan duduk, lalu berkata,

"Barangsiapa yang mengetahui hendaklah ia berbicara dan

barangsiapayatg tidak mengetahui hendaklah ia mengucapkan allahu

a'lam (Allah Maha Tahu), karena sesungguhnya termasuk ilmu adalah
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mengucapkan 'aku tidak tahu' untuk sesuatu yang tidak diketahui.
Sebab Allah berfirman kepada Nabi-Nya, 'Katakanlah aku tidak
meminta upah dari kamu dan aku tidak termasuk orang-orang yang
membebani diri'. Orang-orang Quraisy lamban memeluk Islam, maka

Nabi SAW memohonkan kecelakaan bagi mereka dengan berdoa,'ya
Allah, berilah aku bantuan atas mereka dengan menimpakan
kemarau tujuh tahun seperti tujuh tahun (yang menimpa) Yusuf'.

Mereka pun ditimpa kemarau sampai binasa hingga mereka makan
bangkai dan tulang. Saat itu seseorang melihat seperti asap kabut
antara langit dan bumi. Abu Sufyan datang kepadanya dan berkata,

'Wahai Muhammad, engkau datang memerintahkan kami
menyambung silaturrahim, sedangkan kaummu telah binasa.
Berdoalah kepada Allah'. Beliau pun membaca 'Tunggulah hari
ketika langit membawa knbut yang nyata' hingga firman-Nya,
'mereka kembali'. Lalu disingkapkan adzab akhirat dari mereka
apabila telah datang. Kemudian mereka kembali kepada kekufuran
mereka. Maka itulah firman Allah, 'Pada hari Kami menghantam
mereka dengan hantaman yang keras', yaitu perang Badar, dan
'lizaaman' (pasti) perang Badar. Alif laam miim. Telah dikalahkan
bangsa Romawi -hingga firman-Nya- mereka aknn menang'. Bangsa

Romawi telah berlalu."

Keterangan:

(Surah Ruum. Bismillaahirrafumaanirrafuiim). Kata surah dan
basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

Oti,i:;":QSigJS ,"+6 SA guiahid berkata: Yufubaruun artinya

diberi kenilvnatan). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang
maushul dari Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dala m
surah Ar-Ruum [30] ayat 15, *'t1 ,i n+ pVS.Ut tki y''T ;),ttr $6

ti:;;- (Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
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shalih, maka mereka di dulam taman [surgal bergembira), dia

berkata, "Yakni 0')113" (diberi kenikmatan)." Ibnu Abi Hatim dan Ath-

Thabari meriwayatkan dari jalur Yahya, dia berkata, "Yakni 76lt ii
(nilcrnatnya pendengaran)." Dinukil dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, o\:*i-dia berkata, "Yakni o,i,S"

(mereka dimuliakan)."

t4'*j;;i>LJ"-i'''aii d-'$b &1'6 6;b Qidak

berkembang, yaitu orang yang memberi suatu pemberian

mengharapkan yang lebih baik darinya, makn tidak ada pahala

baginya dalam pemberian itu). Ath-Thabari menukilnya dengan sanad

yang maushul danjalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-

Nya dalam surah Ar-ruum [30] ayat 39, uil)r {ii e i.;Ur'c'€ 6:)

(Dan sesuatu ribo [tambahanJ yang kamu berikan agar dia

bertambah pada harta manusia),dia berkata,ii'#i \irt-'^) 6 rfi(Ia
memberikan hartanya dan berharap yang lebih baik darinya).

Abdtxrazzaq berkata: Dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad, dari Adh-

Dahhak tentang ayat itu, dia berkata, "lnilah riba yang halal, yaitu

menghadiahkan sesuatu untuk dibalas yang lebih baik darinya, ym1
demikian ini tidak berpahala baginya dan tidak juga berdosa."-Ibnu

Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur lain dari Abdul Aziz seraya

menambahkan, "Nabi SAW melarangnya secara khusus." Ismail bin
Abu Khalid meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, "Ini terjadi pada

masa Jahiliyah; seseorang memberikan harta kepada kerabatnya agar

hartanya bertambah banyak." Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi
berkata, "Ia adalah seorang laki-laki yang memberi sesuatu kepada

orang Iain agar dibalas dan dilebihkan dari pemberiannya, maka ini
tidaklah berkembang di sisi Allah." Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ia
adalah seseorang yang menyertai orang lain untuk melayaninya dan

bepergian bersamanya, maka dia diberi keuntungan dari
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perdagangannya, hanya saja dia memberikannya karena

mengharapkan bantuannya dan tidak mengharapkan ridha Allah."

gt" 'J 'O 
to.U- O tW- (Yamhaduun artinya meratakan tempat-

tempat tidur). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul dan

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya dalam surah Ar-

Ruum [30] ayat 44, o):4:i-'fit'ir| diaberkata, "Yakni q(aittig
(mereka merataknn tempat berbaring funtuk merekaJ)."

'.*Uit 1li'rijry @l Wadq artinya hujan). Al Firyabi menukilnya

dengan sanad yangmaushul seperti di atas.

i jl"'oi 6:tie; *: Nlr d rFr;f '*t; rl FJ;,> :aS a;r )a

\hi.'€ArLiU (bnu Abbas berkata: hal lalam mimmaa malakat

aimaanuhtm [apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh

tangan kananmuJ, yaloi tentang sembahan-sembahan, yang kamu

takut kepada mereka akan mewarisi kamu sebagaimana sebagian

kamu mewarisi sebagian yang lain). Ath-Thabari menukilnya dengan

sanad yang mdushul dan Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas

tentang ayat itu, dia berkata, "Ia berkenaan dengan sembahan-

sembahan." Lalu di dalamnya dikatakan, "Kamu khawatir mereka

mewarisimu sebagaimana kamu mewarisi satu sama lain." Kata ganti

pada kata, "padanya" adalah untuk Allah, yakni perumpamaan itu

untuk Allah dan untuk patung-patung. Allah pemilik dan patung

dimiliki. Yang dimiliki tidak sama dengan pemilik.

Dari jalur Abu Mijlaz, dia berkata, "Sesungguhnya yang

memilikimu tidak takut untuk membagikan hartamu dan tidak ada

baginya hal itu, demikianlah Allah tidak ada sekutu bagi-Nya." Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, "Ini
adalah perumpamaan yang dibuat Allah untuk siapa yang

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu ciptaan-Nya. Dikatakan;

Adakah salah seorang di antara kamu bersekutu dengan budaknya
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pada tempat tidumya dan istrinya? Demikian juga Allah tidak ridha
jika dipersekutukan dengan sesuatu ciptaan-Nya."

L*riti:fr O-h!.A-) (Yashadda'uun artinya bercerai berai.

Fashda' [sampaikan dengan terang-teranganJ). Kata yatafaruaquun

adalah perkataan Abu Ubaidah tentang firman-Nya dalam surah Ar-

Ruum [30] ayat 43, o'i:rL;- )4'i" @ada hari itu mereka berpisah-

pisah), dia berkata, "Yakni tj:fr(berceroi berai)." Sedangkan kata

fashda'mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Al Hijr [5]
ayat94,';'F 6re*A (sampaiknn dengan terang-terangan apa yang

diperintahkan kepadamul. Abu Ubaidah berkata pula tentang firman-

Nya, lij , '".L:t-iti, yakni pisahkan dan lakukan apa yang

diperintahkan kepadamu. Makna asal kata ash-shad' adalatr pecahan

pada sesuatu. Namun, Ar-Raghib mengkususkannya untuk sesuatu

yang keras seperti besi. Dikatakan, "Shada'tuhu" menjadi

'fanshada"', dan "shadda'tuhu" menjadi 'fatashadda"'. Dari sini

sehingga sakit kepala disebut "shudaa"' karena perasaan bahwa ia

akan pecah. Adapun maksud firman-Nya, "Fashda "' yakni pisahkan

antara yang haq dan yang batil dengan seruanmu kepada Allah.

gA "'*t"Jrb :'ot 561 gUma selainnya berkata: Dhu f dan

dha f adalah dua dialek). Ia adalah perkataan mayoritas. Kedua cara

baca ini sama-sama digunakan. Mayoritas membacanya dhu f,
sedangkan Hamzah dan Ashim membacanya dha f. Al I(halil berkata,

"Adh-Dhuf artinya kelemahan pada jasad, sedangkan adh-dha f
artinya kelemahan pada akal."

; r)t7 ,iicy 
'1.s-i!ry 

:b# Sa1 guiahid berkata: As-

Suu'aa artinya kebural<an, balasan bagi orang-orang yang berbuat

buruk). Disebutkan Al Firyabi dengan sanadyangmaushul danterjadi
perselisihan tentang cara pelafalan kata al isaa'a&. Dikatakan, dibaca

kasrah pada huruf hamzah dan dipanjangkan. Menurut Ibnu At-Tin
boleh dibaca fathah pada awalnya serta dipanjangkan dan bisa juga
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dipendekkan. Ia berasal dari kata aasaa. artinya sedih. Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu.Abbas, tentang

Firman-Nya dalam surah Ar-ruum [30] ayat 10, bi;i i$t eo og'j
fiiS bf .sT,J-Jr (Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan

kejahatan adalah [adzabJ yang lebih buruk, karena mereka

mendustakan), yakni orang-orang kafir balasan mereka adalah

siksaan.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud

tentang doa Nabi SAW terhadap orang-orang Quraisy agar ditimpa

musim kemarau, dan permintaan orang kafir kepadanya untuk berdoa

agar dihilangkan kemarau tersebut. Hal ini telah dipaparkan pada

pembahasan tentang memohon hujan. Adapun pembahasan tentang

'asaplkabut' di awal hadits akan dijelaskan pada tafsir surah Ad-

Dukhaan.

Mengenai perkataan, "sesungguhnya termasuk ilmu adalah

seorang yang tidak mengetahui mengucapkan 'aku tidak tahu'," yakni

memisahkan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui

merupakan jenis ilmu. Ini sesuai dengan apa yang masyhur bahwa

ucapan 'aku tidak tahu adalatr separuh ilmu', sebab mengatakan apa

yang tidak diketahui merupakan bagtan pembebanan diri.

"Tidak ada perubahan padafttrah Allah"; yakni pada agama

Atlah. 'oAdat kebiasaan orang dahulu" yakni agama orang dahulu.

tr'ithrah adalah Islam.

i>t-)'

'a;.,i;; (:Lf ,f")t * ;,e 9 "1. ,
L5-il1 f

G .^ I
ttt G rnl :Ju
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4775. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdurahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah

RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada anak yang

dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah [suciJ, lalu kedua orang

tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.

Sebagaimana hewan yang melahirkan hewan (anak) yang sempurna,

apakah kalian mendapatkan cacat padanya?' Kemudian beliau

membaca, '(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(Itulah) agamo yang lurus '."

Keterangan:

(Bab "Tidak ada perubahan pada fitrah Allah; yakni pada

agama AUah. Adapt kebiasaan orang-orang terdahulu; yaloi agama

orang-or an g t erdahulu) . Ath-Thabari meriwayatkan dari j alur Ibrahim
An-Nakha'i tentang Firman-Nya dalam surah Ar-Ruum [30] ayat 30,

lt ,+.+-g t (tidak ada perubahan padafitrah Atlah), dia berkata,

"Yalani i' *:r-l Qtada agama Allah).- Dinukil melalui beberapa jalur

dari Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Sa'id bin Jubair, dan Adh-Dhahhak

sama sepertinya. Sehubungan dengan ini dinukil perkataan lain yang

diriwayatkan Ath-Thabari melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas,

Ikrimatr, dan Mujahid, dia berkata, 'Yakni )r:"-i1, Qterhitungan yang

teliti)." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang Firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa' 126l ayat
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137,'i?,i\,|ib \\L.ii of ([agama kamiJ ini tidak lain hanyalah adat

kebiasaan orang-orang terdahulu), dia berkata, "Yakni agama orang-

orang terdahulu." Hal ini menguatkan pendapat pertama. Kemudian

dinukil lagi pendapat lain yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dari

jalur As-Sya'bi, dari Alqamah, tentang Firman-Nya dalam surah Asy-

Syu'araa' [26] ayat 137, $ij'tt'6iL, aiuberkata, "Yakni ',P.\\i'6.l

Uang diada-akan orang-orang terdahulu)." Kemudian dari jalur Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Yakni l+;4 (kedustaan

mereka)." Dinukil juga dari Qatadah dia berkata, "Yakni lgb
Qt erj aI anan hidup mereka) -"

ifr :"fr i'.*U;), (Fithrah adalah Islam). Ini adalah perkataan

Ikrimatr. Ath-Thabari menukilnya dengan sanad yarLg maushul dari

jalurnya. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan perselisihan

tentang itu di bagian akhir pembahasan tentang ienazah. Kemudian

disebutkan hadits Abu Hurairah, *Tidak ada satu anak pun yang

dilahirl<nn melainkan dilahtrlan di atas fitrah." Hadits ini telah

disebutkan dengan sanad dan matannya pada pembahasan tentang

jenazahpada bab "Tentang Anak Orang-orang Musyrik."
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31. SURATT r,uqN{AAN

1. Firman Allah, W;M lpt tl * !/ |
"Janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya

mempersekutukan (AAaQ adalah benar-benar kezhalimen ysng
besar,,. (Qs. Luqmaan [31]: 13)

d/!r) *1, ,+ U; A:Js'ooht *r1r + * "et
J, :)t );, 7*i * u;'* <;t",}ilq t.Ld l: r:-t
j-" it Jy, Jt- tptriu;-\,4-"f $t :rjs, *: *?r,
lA, LU *> ta # el(-,-J; yf ,':rri A ft:*) *\t

4776. Dari Alqamah, dari Abdullah RA, dia berkata, ..Ketika

turun ayat ini, 'Orang-orang yang beriman dan tidak
mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)', maka
hal itu terasa berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah sAW. Mereka
berkata, 'Siapakah diantara kita yang tidak mencampuri keimanannya
dengan kezhaliman?' Rasulullah SAW bersabda, ,sesungguhnya tidak
seperti ittt, apakah kamu belum mendengar perl<ataan Luqman
terhadap anaknya: sesungguhnya syirik (mempersekutukan Allah)
adalah benar-benar kezhaliman yang besar'."
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Keteranqan:

(Surah Luqmaan. Bismillaohirrafumaanirrafuiim). Kata,,surah,,
dan "basmalah" tidak tercanfum pada selain riwayat Abu Dzar.
sementara dalam riwayat An-Nasafi tidak ditemukan kata basmalah.

i*b "eU !:j:*Jt'at,t1r,,II I (Janganlah mempersekutuknn

Allah. sesungguhnya syirik [mempersekutulan AllahJ adarah
kezhaliman yang besar). Disebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang tafsir
firman Allah, 5{ ;iJSl rj.-+- li tyt ;r2{t lorang-orans yans

beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan
kezhaliman). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

2. Firman Auah, ,e3t ;L ;cr li,r L1

"sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya *iohn p*gaohuan
tentang Hari Kiamal., (Qs. Luqmaan [3ll: 3a)

e, ott & iLh, ,* lt J;:r'of ..-hr *>ri;-; ,ti *
:Jt*itl:Gy t ,1, j;; G- :Jtis ,*- ,y;;A ;y .,tl).firti.

91u 'o'i; ,9w) 4):ri ,&, q!;X, ,!,ur'ui"of iclr)r

l, 1;,i 'r, ?i tf ;li:,y :iu riy:,)r I iur j j;6- :Jv.-r,
lt o ty.!)-p

,it1 '.tfir 1r $; tf ir;yr ,Jv rir;yr u .]rr J;r 6 ,JG

r ;J':i sl*lilr i iti;; I :Jr; .'!t; r; it;'6rp tp

$ :r4r ;i ";?x:eL'S.rr,,f.ilt'u ;llu, t<- I i;t
ut,', it;jt iul.ir ;:v t;1i ,Wt?i n tri W, ii';rt otJl

572 - FATHI'L BAARI



&;.+ ii,r tg iri "J! '**;'t a)* ; ,Wf;i;'tis urlr

rr\1, ,'Jt-'1-.)t J',At ; qr1\r e 6 &r e+ir i?": *(;r
uJr'&,;C'J,> t* iJta l* fsj e tt!';ty-1s .'1'

.*;

4777. Dari Abu Hurairah RA, "sesungguhnya Rasulullah SAW

suatu hari keluar menampakkan diri kepada orang-orang, tiba-tiba

datang seorang laki-laki berjalan dan berkata, Wahai Rasulullah,

apakah iman itu?' Beliau menjawab, 'Iman adalah engkau percaya

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, perjumpaan

dengan-Nya, dan beriman kepada hari kebangkitan okhir'. Laki-laki

itu berkata, 'Apakah Islam itu?' Beliau menjawab, 'Islam adalah

engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu

dengan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat yang wajib, dan

berpuasa Ramadhanl Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah ihsan itu?' Beliau menjawab, 'Ihsan adalah engknu

menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak

melihat-Nya sesungguhnyua Dia melihatmu'. Laki-laki itu berkata,

'Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?' Beliau bersabda, 'Orang yang

ditanya tidak lebih mengetahui tentang itu daripada yang bertanya.

Akan tetapi aht akan menceritakan kepadamu tentdng tanda-

tandanya; Apabila perempuan melahirkan majikannya maka itulah

tandanya, apabila mereka yang telanjang kaki dan telanjang pakaian

[orang bodohJ menjadi pemimpin manusia maka itulah tandanya, dan

lima perkara yang tidak ada seoranpun mengetahuinya kecuali

Allah, "sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah

pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan

hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim'. Kemudian laki-

laki itu berbalik, maka beliau bersabda, 'Kembalikanlah dia

kepadalu'. Mereka pun segera mengembalikannya, tetapi mereka
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tidak bisa melihat sesuatu. Beliau bersabda, 'Ini adalah Jibril datang

untuk mengajari manusia tentang agama mereka'."

\- -o. 
t/t1!. tina.., c )- cl c c/ c 6. t rct., o.

"tJl 
J., dl dJ> oll dl .p J."lll /.e U *) U *.* J -P f

i.tr, ,*t ya ?" J:" Utiv ,'Ju t|#L ?nt **.,';^L;
.(yLJr C t+ &r tg l:,t'i p *-lljr

4778. Dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin

IJmar, bahwa bapaknya menceritakan kepadany4 sesungguhnya

Abdullah bin Umar RA berkata: Nabi SAW bersabda, "Kunci-lunci

semua yang ghaib ada lima." Kernudian beliau membaca,

"sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan

tentang Hari Kiamat."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya

sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat".). Dalam bab ini

disebutkan hadits Abu Hurairah png mengisahkan pertanyaan Jibril

tentang iman, islam, dan lainnya. Disebutkan juga tentang lima hal

yang hanya diketahui Allah sebagaimana yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang iman dan akan dijelaskan kembali pada

pembahasan tentang tauhid.

'-e 
G ii'r ri 'iri'i:r, 'oti.i'o|'#, i. il, ;* i. ,\-) i # u'* *

',)t-3t-r1:b?ttr'o+: (Dari (Jmar bin'uuhammad bin Zord bohro

bapalcnya menceritakan kepadanya; Sesungguhnya Abdullah bin

(Jmar berkata). Demikian yang dikatakan Ibnu Wahab. Namun,

perkataannya berbeda dengan Abu Ashim, dia berkata, "Dari Umar

bin Muhammad bin Zaid, dari Salim, dari Ibnu LJmar." Sanad ini
diriwayatkan Al Ismaili. Jika ini akurat, mungkin Umar bin
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Muhammad menerima hadits itu dari dua orang guru; yaitu bapaknya

dan paman dari bapaknya.

*t*ii,r o5ft j"*/t.'r.,.w,l,u:*lu' .pH' j,;
6bt1,Jt (Nabi SAW bersabda, "Kunci-kunci semua yang ghaib ada

lima". Kemudian beliau membaca, "Sesungguhnya Allah di sisi-Nya

pengetahuan tentang kiamat".). Demikian disebutkan secara ringkas.

Dalam riwayat Abu Ashim sebelumnya disebutkan , 1W It d.W

1...c-;ri' i'#"9tilt * 6:r-! ilr 15 i, 1\W- (Kunci-kunci semua

yang ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah;
"Sesungguhnya Allah di sisi-Nya pengetahuan tentang kiamat, Dia-
lah yang menurunknn hujan...").

Pada tafsir surah Ar-Ra'd dan pada pembahasan tentang

memohon hujan disebutkan dari jalur Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu

Umar dengan redaksi, U * d 6'li,i-f 
'ht 

ft '#-l "# /t C.W
ir (Kunci-lamci semua yang ghaib ada lima, tidak ada yang

mengetahuinya kecuali Allah; Tidak ada yang mengetahui apa yang

akan terjadi besok, kecuali AUah). Demikianlah redaksi hadits tentang

lima perkara tersebut.

Dalam tafsir surah Al An'aam dari jalur Az-Zuhi, dari Salim,

dari bapaknya disebutkan, "Kunci-kunci semua yang ghaib ada lima;

"Sesungguhnya Allah di sisi-Nya pengetahuan tentang kiamat...

hingga akhir surah." Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya,

dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dengan lafazh, OJi J!-e:l
a,ir>1, t ',,:;*:, il:B, (Nabi knlian telah diberi lamci-kunci semua

ghaib, kecuali lima perknra. Kemudian beliau membaca ayat). Namun

menurutku, dia telatr mencampur redaksi hadits yang satu dengan

yang lain, karena redaksi ini diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari

Abdullah bin Salamah, dari Ibnu Mas'ud, sama sepertinya.
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Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "Diungkapkan

dengan kata 'kunci-kunci' untuk mendekatkan persoalan kepada orang

yang mendengarnya, sebab segala sesuatu yang ada

penutup/penghalang antara ia dan kamu, maka itu adalah sesuatu yang

ghaib bagimu. Untuk bisa mengetahuinya menurut kebiasaan adalah

melalui pintu. Apabila pintu itu tertutup, maka butuh kunci untuk

membukanya. Jika perkata ghaib yang tidak mampu dilihat kecuali

dengan menggunakan kunci, lalu kuncinya tidak ad4 maka bagaimana

mungkin dapat diketahui?"

Imam Ahmad dan Al Bazzar -dan dishatrihkan Ibnu Hibban serta

Al Hakim- meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia menisbatkannya

kepada Nabi, *Ut Cilie ir lt ,h' :tiffi-'t";e @ima perkara

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sesungguhnya Allah di

sisi-Nya pengetahuan tentang hari Kiqmat...). Pada 
^ngmltfrytentang Iman telatr dijelaskan batasan pada firman-Nya 3t )!:,iild l

(Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah). Adapun maksudnya di

tempat ini mungkin disimpulkan dari ayat lairu yaitu firman-Nya

dalam surah An-Naml l27l ayat 65, ,;c\\ri otjrli-)t ,P i& I #
?ur lt '.,.+lr (Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi

yang mengetahui perlara yang ghaib, kecuali Allah"). Maksud

perkara gtraib yang dinafikan adalatr yang disebutkan dalam surah

Luqmaan. Adapun firman Allah dalam surah Al Jinn l72l ayat26, itb

)tntb ,Fl u\tt.,;i * "e'.*bi-Yii ,4$ (tDia adatah ruhanJ

Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatknn

kepada seorangpun tentang yang ghaib itu, keannli l<epada rasul yang

dir idhai-Nya), mungkin ditafsirkan dengan hadits Ath-Thayalisi.

Adapun yang tercantum dalam nash Al Qur'an bahwa Isa AS

berkata bahwa dia mengabarkan kepada mereka apa yang mereka

makan dan apa yang mereka simpan, dan Yusuf mengabarkan tentang

makanan sebelum makanan itu datang, dan mukjizat serta karamah
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yang lainnya, maka semua itu mungkin disimpulkan dari

pengecualian pada firman-Nya, ,):;j U Fj s,r\l lt ecuali kepada

rasul yang diridhai-Nya), karena hal ini berkonsekuensi bahwa rasul
mengetahui sebagian perkara yang ghaib, demikian juga wali dan para

pengikut rasul. Perbedaan keduanya bahwa rasul mengetahui hal itu
dengan wahyu, sedangkan wali tidak mengetahuinya kecuali melalui
mimpi atau ilham.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dia mengingkari

Ath-Thabari atas pernyataannya bahwa usia dunia yang tersisa dari

sejak hijrahnya Al Musthafa (Nabi SAW) adalah setengah hari, yaitu
selama 500 tahun. Dia berkata, "Kiamat akan terjadi dan persoalan

akan kembali kepada semula sebelum ada sesuatu selain Allah, tidak
ada yang tersisa kecuali wajah-Nya." Maka Ad-Dawudi
rnembantahnya bahwa waktu kiamat tidak ada yang mengetahuinya
kecuali Allah, dan apa yang dikatakannya menyelisihi Al Qur'an dan

hadits." Kemudian dia membantahnya dari sisi lain, yaitu bahwa
perkataan Ath-Thabari menimbulkan asumsi bahwa dirinya
mengingkari kebangkitan. Oleh karena itu, Ad-Dawudi mengafirkan
Ath-Thabari dan rnengklaim perkataan Ath-Thabari itu tidak
mengandung makna lain. Namun, sesungguhnya tidak seperti yang dia
katakan, bahkan rnaksud Ath-Thabari, setelah makhluk dibinasakan
semuanya akan kembali seperti semula, dan setelah itu te{adilah
kebangkitan serta perhitungan amal. lnilah yang wajib dipahami dari
perkataan Ath-Thabari. Adapun pengingkarannya terhadap penetapan

waktu terjadinya kiamat, maka perlu dimaafkan. Cukuplah sebagai

bantahan atas pernyataannya bahwa fakta menyelisihi apa yang dia
katakan. Sungguh telah berlalu 500 tahun ditambah 300 tahun, tetapi
kiamat belum juga terjadi. Namun, Ath-Thabari berpegang dengan

hadits Abu Tsa'labah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW , 9$'yriS J
p/-Li:.u;?tr Af !-i,(iilr (Sesungguhnya umat ini tidak akon lnmah
'untuk 

afafltfrtran Atlah setengah hari).Hadits ini diriwayatkan Abu
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Daud dan selainnya. Namun, tidak tegas menyatakan tidak akan

diakhirkarurya lebih dari (waktu) itu. Persoalan yang berkaitan dengan

usia dunia ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang

ujian dan cobaan.
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,Yt JG:
o 9z)

(,'1 y.{/ ' :
Ucb'"'Jl\/f

32. SURAH AS.SAJDAH

rj<k Giib) .,h'St:,ra, ,rr* 4w)
,

(,r41) . t ;, Wii ! r|-b,tt''ri i' C

:3gt -, Sut
ttt ?. .4.

(jraJl) :tV

Mujahid berkata: Mahiin artinya lemah, nuthfah (air mani)

seorang laki-laki. Dhalalnaa. artinya kami binasa. Ibnu Abbas

berkata: Al Juruz artinya yang tidak disirami hujan kecuali hujan yang

tidak mencukupinya. Y a h d i artiny a memberi penj elasan.

Keterangan:

(Surah As-Sajdah. Bismillaahirrahmaaniruahiim). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara kata basmalah tidak
tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Adapun selain keduanya menukil

dengan redaksi, " Tanziilu As - Saj dah."

,F),'L-1U d* ,(y> ,\6'SG j lUuiahid berkata: Mahiin

artinya lemah, nuthfah (air mani) seorang laki-laki). Penafsiran ini
dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul dat'r Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid tentang Firman-Nya dalam surah As-Sajdah [32]
ayat 8, 4 :6 62 @art air yang hina [air maniJ),yakni J"b (lemah).

Al Firyabi menukil dari jalur ini tentang Firman-Nya , e4'e Y\r'U
,fi {aori saripati air yang hina [air maniJ),dia berkata," S,,,.,. ]t'tih!
(air mani seorang laki-laki)."

Li!ii.6 lrlii 'ry (Dhalalnaa, artinya kami binasa). Penafsiran ini

dinukil Al Firyabi dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang Firman-
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Nya, .p]tr e Wib rUi tjAl (Dan mereka berknta, "Apakah bila kami

telah lenyap [hancurJ di dalam tanah".), diaberkata, " r i(i.i' (kami

binasa)."

* q" i ) t:ra tt'*lt\,J, dF'> :a#'a) Sai 1runu Abbas

berkata; Al Jaruz; yang tidak disirami hujan kecuali hujan yang tidak

mencukupinya). Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad

yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari seorang laki-laki, dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas sama sepertinya. Al Firyabi dan Ibrahim Al
Harbi menyebutkan di kitab Gharib Al Hadits dari Ibnu Abi Najih,

dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas sama seperti itu. Ibrahim

menambahkan dari Mujahid, dia berkata, "Ia adalah negeri Abyan'"

Namun, Al Harbi mengingkarinya. Dia berkata, "Abyan adalah kota

yang terkenal di Yaman. Barangkali Mujahid mengatakan hal itu saat

di negeri Abyan belum ada tumbuhan yang tumbuh." Ibnu Uyainah

meriwayatkan dalam tafsirnya dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas

tentang Firman-Nya dalam surah As-Sajdah 132) ayat 27, 6et\t /l
;l;*St 1ke bumi yang tandus), Dia berkata, "Ia adalah negeri di Yaman."

Abu Ubaidah berkata, "Kata al ardh al juruz maknanya adalah tanah

yang kering dan keras (tandus) yang tidak pernah disirami hujan."

'iH- (4"1 (ahdi artinya memberi penjelasan). Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

Firman-Nya dalam surah As-Sajdah l32l ayat26,'4 * l:i (apakah

tidak menjadi petunjuk bagi mereka), dia berkata, "Yakni apakah

belum dijelaskan kepada mereka." Abu Ubaidah berkata tentang

};irman-Nya, '4 )4j-'e-],ti, yakni apakah belum dijelaskan kepada

mereka" Ia berasal dari kata al hudaa (petunjuk).
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t. Firman Allah, *i gi,'A {4 
'ef V }3 ;UU \u

"seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk

mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan

pandangan mata.)'(Qs. As-Sajdah [32]: 17)

:'Jes *') *Lht -*
\) r'c,:tP\ 6'WJ,

A

- ..ilt

;:.}1r

,sr Jr' 'Jt ^bit orri';',1 o.1

ili ,srq,L'ri-t,,,l ,;Lu') t'rg ?lr

f
jG
n tt
dil'il'oLt):,jt ,;;:.i lie .# Ji e',b, \'r"d;

c"'; :'Jti U sL'r .(*i rj b e el 6 "dr 
dti ^)i)

'JJ 
:'J.-:s r;; o-ri *

f yv I ,l,u:r r{i
F-r\t ,y $1t l r:::.L L$,

LG ,'Ju r"-r)rtdl,'E -'^V

i

I

6fi pti;>;;; fi?i C.Q €.i r
4779. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Allah

berfirman, 'Aku menytapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih apa

yang tidak pernah dilihat mata, tidak pemah didengar telinga, dan

tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia'." Abu Hurairah

berkata, "Bacalah jika kamu mav,'Seorang pun tidak mengetahui apa

yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nihnat)

yang menyedapkan pandangan mata'." Ali menceritakan kepada

kami, Sufyan menceritakan kepada kami, lxbu Az-Zinad menceritakan

kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Allah

berfirman... sepertinya." Dikatakan kepada Suffan, "Apakah suatu

riwayat?" Dia berkata, "Lalu apa lagi?" Abu Muawiyah berkata, dari

Al A'masy, dari Abu Shalih, "Abu Hurairah membacanya, "Qurraati
a'yunin."
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?nt J4"F3*f h' * 4t*,t;?nt *>ri;:; dj *
l)|.i; Lif U "*?ri*rt c'6st*st,s;q,-i:*i, ja
"A ;ia $)?; ; * Wl G 

^;.,t V!, *,..s J'',b,
litrt;i,is aritT ;Pi l';'* & ,*i o

4780. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,"Allah berfirman,
'Aku menyiapkan untuk hambah-hamba-Ku yang shalih apa yang

tidak pernah dilihat olelt mata, tidak pernah didengor oleh telinga,

dan tidak pernah terbesit dalam hati seseorang. Simpanan, tinggalkan

olehmu apa yang diperlihatknn kepadamu dari kenilcrnatan surga."
Kemudian dia membaca, "Seoranpun tidak mengetohui apq yong

disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nilcrnat) yang

menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang

telah mereka kerj akan. "

Keteranean Hadits:

(Bab Firman Allah, "Seorangpun tidak mengetahui apa yang

disembunyikan untuk mereka yaitu ftermacam-macam nilvnat) yang

menyedapkan pandangan mata".). Mayorits ulama membacanya

ukhfiya (disembunyikan), yakni dalam bentuk pasif. Sementara

Hamzah membacanya ukhfiy (aku sembunyikan), yakni dalam bentuk

kata kerja pada masa sekarang dan akan datang yang disandarkan

kepada orang yang berbicara. Bacaan ini dikuatkan oleh qira'ah Ibnu

Mas'ud nukhfiy (kami sembunyikan). Muhammad bin Ka'ab

membacanya akhfaa (dia sembunyikan), yakni dalam bentuk aktif
untuk subjek, yaitu Allah. Serupa dengannya qira'ah A'masy, yaitu

akhfa itu (aku sembunyikan).

Imam Bukhari menyebutkan pada akhir bab bahwa Abu

Hurairah membacanya, "qurraati a'yun" yakni dalam bentuk jamak.

Demikian juga qira'ah Ibnu Mas'ud dan Abu Ad-Darda'. Abu
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Ubaidah berkata, "Aku melihatnya dalam Mushhaf yang disebut

sebagai 'Al Imam' dengan lafazh, "qurratu", dan ini adalah qira'ah

para ulama di berbagai negeri.

$4.'o3rbi 'jr; iirr Jk @Un berfirman, "Aku menyiapkan

untuk hamba-hamba-Ku".). Dalam Hadits lain disebutkan tentang

latar belakang hadits ini, yaitu Musa bertanya kepada Tuhannya

tentang penghuni surga yang paling mulia kedudukannya? Maka Allah
berfirman, "Aku menanam kemuliaan mereka dengan tangan-Ku, lalu
Aku menutupinya, tidak ada mata yang pemah melihatnya, tidak ada

telinga yang pernah mendengamya, dan tidak pernah terbetik dalam

hati seorang manusia."

Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi,
aku mendengar Al Mughirah bin Syu'bah di atas mimbar berkata -

seraya menisbatkannya kepada Nabi SAW- batrwa Musa bertanya

kepada Tuhannya..." lalu disebutkan hadits secara panjang lebar dan

di dalamnya disebutkan pernyataan di atas. Kemudian pada bagian

akhir disebutkan, "Pembenaran untuk hal itu terdapat dalam kitab
Allah, 'Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk

mereka yaitu (bermacam-macam nihnat) yang menyedapkan

pandangan ruata'."

f f tt"'b'ti (Tidak terbetik dalam hati seorang manusia).

Ibnu Mas'ud menambahkan dalam haditsnya, A rt U:fi "dJ i;lf" I t
):"j (Tidak juga diketehui oleh malaikat yang didekatkan dan nabi

yang diutus/. Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Hatim. Hal ini menolak
perkatan mereka yang mengatakan bahwa penggunaan kata 'manusia'
pada hadits itu menunjukkan kernungkinan ia terbetik dalam hati
malaikat. Namun, yang lebih utama adalah memahami penafian secara

umum. :

:a\ lSimpanan). Kataini berkaitan dengan kalimat, b\|rbi gtcu

siapkan), yakni aku jadikan hal itu sebagai simpanan bagi mereka.
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,it"&t 6'"V.'U (inggalkan apa yang diperlihatkan kepadamu

dari kenikmatan surga). Al Khaththabi berkata, "Seakan-akan dia

berkata, "Tinggalkan apayangdiperlihatkan kepadamu, karena hal itu

mudah disisi apa yang Aku simpan untuk mereka." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, "Hal ini sesuai dengan penjelasan makna kata'balha' yang

tidak didahului oleh kata'min'. Adapun jika didahului 'min' maka

dikatakan bahwa artinya adalah; bagaimana, karena, yang lain, selain,

atau lebih. Akan tetapi Ash-Shaghani berkata, "Naskah-naskah kitab

Shahih sepakat menyebutkan dengan 'min balha ', padahal yang benar

adalah tanpa kata 'min'. " Namun, pernyataan ini dibantah bahwa

tidak ada kemestian untuk menghapusnya kecuali jika kata itu

ditafsirkan dengan arti 'biarkan'. Adapun jika ditafsirkan dengan arti;

karena, yang selain, atau selain, maka tidak ada kemestian untuk

menghapusnya. Disamping itu, kata ini tercantum pada sejumlah kitab

selain kitab Shahih.

Sa'id bin Manshur dan juga Ibnu Mardawaih mengutip dari Abu

Mu'awiyah dari Al A'masy sama seperti itu. Ibnu Malik berkata,

"Yang dikenal bahwa kata'balha' adalah isim f il (kata benda yang

memiliki makna seperti kata kerja- penerj) yang berarti 'tinggalkan'.

Ia berada pada posisi nashab karena apa yang sesudahnya adalah

objek. Penggunaannya dalam bentuk mashdar yang bermakna

'meninggalkan' disandarkan kepada kata yang sesudahnya. Tanda

fathah pada yang pertama adalah mabni (tanda baku) dan yang kedua

adalah I'rab (tmda baca berubah-rubah). Ia adalah mashdar dari kata

.gkairu munsharif(tidak menerima tanda tanwin dan kasrah).

Al Akhfasy berkata, "Balha di tempat ini adalah mashdar

sebagaimana dikatakan, "Dharba zaidin" (pukulan bagi Zaid). Sangat

jarang ia dimasuki oleh kata'min' yang bersifat tambahan." Dalam

kitab At Mughni karya Ibnu Hisyam disebutkan bahwa kata balha

digunakan dengan posisi mu'rab (boleh menerima berbagai tanda

baca) namun selalu diberi tanda ftasrah, karena pengaruh kata min

yang ada sebelumnya, dan ia bermakna 'selain'. Kitab ini tidak
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menyebutkan makna yang lainnya. Namun, hal ini perlu ditinjau
kembali, karena Ibnu At-Tin meriwayatkan, 'mim balha'(yakni diberi
bais fathah) padahal didahului kata 'min'. Atas dasar ini, maka ia
adalah mabni dan kata 'min' sebagai mashdar. Lalu ia dan kata
penghubungnya pada posisi rafa' (dhammah) sebagai subjek,
sedangkan predikatnya adalah huruf jar bersama kata yang

dipengaruhinya, yang telah disebutkan terdahulu. Maksudnya, kata
balha adalah 'bagaimana' yang berkonotasi memustahilkan sesuatu.

Dengan demikian, artinya adalah; bagaimana mereka rnengetahui

kadar ini yang akal manusia tidak mampu untuk mengetahuinya.

Masuknya kata min kepada kata balha apabila dengan makna seperti
ini adalah diperbolehkan sebagaimana disinyalir oieh Asy-Syanf
dalam kitab Syarh Al Hajibiah.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, penjelasan paling benar terhadap
kekhususan redaksi hadits di bab ini, 6 &. ,r | ?1 ,f ,--Lt at'k .li

F-fltf @an tidak terbetik pada hati manusia, simpanan, tittggalkan

apa yang diperlihatkan kepadamu dari nilqnat surga), yakni balha
bermakna selain itu. Hal ini cukup jelas bagi siapa yang
merenungkannya.

ipi ef;,a;:; ;.ii,j ee ert * *\t,y ,4s,;* ;.i SG 6uu
tutro.fyoh berkata, dari Al A'masy dari Abu Shalih, Abu Hurairah
rnembacanya "qurraati a'yun"). Pemyataan ini dinukil dengan sanad
yang maushul oleh Abu ubaidah Al Qasim bin Salam di kitab Fadhail
Al Qur'an karyanya dari Abu Mu'awiyah melalui sanad ini sama
sepertinya. Imam muslim meriwayatkan hadits ini seluruhnya dari
Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Muawiyah.
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,.-,['.o\ \:{,' '7y''ry
33. SURAH AL AHZAAB

. 7qt G 6'|i € I F "ryrW :"r+Ai'J$i

Mujahid berkata, "shayaashiihim wtinya istana-istana mereka.

Berbuat baik di dalam Kitab (Allah).

1. Bab

..,i,c.t (o,i.o, I c ,ci
,.:ft o)t-P d..t f L* €.,i ; *:)t * f 'r* i )\"*
tlt lri elrrtt-q? d t1':Jti'&, t'\t * ,40 r;,b

d̂l)l

(Wi'n'ry'Fu)J\iF'l'& o\tj;t ;;lri 6tr dt.
Gt; 'b 'ri C;', '!j';tv ,t;k u 1j;"1 'i&i'tc 'l; gX v!:i

;l7'ft dI*
478l.Dari Hilal bin Ali, dari Abdurahman bin Abi Amrah, dari

Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada

seorang muhnin pun melainkan alu adalah manusia paling berhak

terhadapnya di dunia dan di akhirat. Bacalah jika kamu mau, 'Nabi

itu (hendak"yo) lebih utama bagi orang-orang mulcrnin dari diri
tnereka sendiri'. Siapa saja di antara kaum mulcrnin ydng

meninggalkan harta makn ia diwarisi oleh kerabatnya [dari pihak

AyahJ, siapa saja dia. Apabila dia meninggalkan utang atau

tanggungan (keturunan dan anak) maka hendaklah datang kepadaku

dan alat adalah saudaranya (seagama)."
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Keterangan:

(suroh Al Ahzaab. Bismilluuhirrahmuanirrahiint). Kata surulr
dan hasmulah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.
Sedangkan dalam riwayat An-Nasafi hanya tercantum kara suruh
tanpa busmuluh.

o , !.

€)P "#1:j"'bb." 
),6'1 (Mnluttid berkata, " shaltuushiihint

urtinytt istanu-istana mereka). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi
dengan sonacl yangmaushuldari Ibnu Abi Najih dari Mujahid.

it$, eC'r:;; (Berbuat buik dulrtnt Kituh [AilultJ1. Bagian ini

hanya tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Abdunazz_aq

merirvayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Juraij, dia
berkata, "Aku berkata kepada Atha' tentang ayat ini, .rj1 ''rjil Li f f

,ii;; €".q.'1i lKecuali kalau kantu ntau berbuctr baik keputra scturlttrtt-

saudaramu [seaguntaJ), yakni pemberian seorang muslim kepada
orang kafir, yang antara keduanya terdapat hubungan kerabat.

'n#:i'"- g1jiu, )':i'oir @abi itu [henctctkrtyuJ tebih ututnu

bngi oinug-orang ntukmin clari diri nrereka sertcliri). Judul bab ini
hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Lalu disebutkan hadits Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, prA'.i Ui] )l ,/'ibS
(Tidak ada seorang ntukrnin pun melainkan aku lebih utunta clttri
dirinva). Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan.
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2. Firman Allah, ilr & 'Jri('t" 
d.q! Frit

o'Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)

nama bapak-bapak mereka; itulah ysng lebih adil di sisi Allah."
(Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

tur Jy, Ji t:c; $ oi t#\t ,*, ; ; lt
;:Tjr'y; *- )U;'i.:)lt ;rU k ,; P:, #

.(d,' ,+ 'hil};Cun iliri'>
4782. Dari Abdullah bin Urnar RA, sesungguhnya Zaid bin

Haritsah (mantan budak Rasulullah SAW) kami tidak memanggilnya

kecuali Zaid Ibnu Muhammad hingga turun Al Qur'an,'Panggillah
mereka (anak-anak angknt itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak

mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Panggillah mereka [anak-anak angkat ituJ

dengan [memakaiJ nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil

di sisi Allah"). Penafsiran kata al qisth akan disebutkan disertai

penjelasan perbedaan antara kata al qaasith dan al muqsith, di akhir

kitab ini.

',;.'tJ-1 rr 6yu tk s'p: {l; },r' *b lt J;j ,}'}" {:u i.'t:"3'oi

*-il' ,+ 'wii'i 
dui prir iiji, J:j ,;; tLL,i 6esungguhnya zaid

bin Haritsah [mantan budak Rasulullah SAW] kami tidak

memanggilnya kecuali Zaid lbnu Muhammad hingga turun Al Qur'an,
'Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama

bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah'./' Dalam

riwayat Al Qasim bin Ma'an dari Musa bin Uqbah sehubungan

P,f
^t

^t 
ub

L
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dengan hadits ini disebutkan, 3rt J'h JT nllltur. i. r;"3 fU tk u

) '.J; ,F.t r.-)$l,fU: *?nt ,)b (Tidaktah kami memanggil Zaid bin

Haritsah Al Kalbi [mantan budak Rasulullah SA\A kecuali Zaid lbnu
Muhammad). Demlkian diriwayatkan Al Ismaili. Pada Hadits berikut
pada pembahasan tentang nikah sehubungan kisah Salim mantan

budak Abu Hudzaifah disebutkan, |,6r 'oOS $ar;nt e:itr-t ri; ,y otr.,

a-,-!r oj.--a *l ,i; $) ofij 11(Biasanya siapa yang mengadopsi

anak di masa jahiliyah, maka orang-orang akan menisbatlcn anak

angkatnya kepadanya dan mewarisi warisannya hingga turun ayat

ini). Hal ini akan dijelaskan ketika membicarakan kisah Zaid bin
Haritsah.

3. Firman Auah, X# , jU.6:t W"U &r'^:rJ ;a3 U'#
"Maka diantara mereka ada yang gagur. Dan diantara mereka ada

(pula) yang menunggu-nanggu dan mereka sedikitpun tidak
merubah (janjinya)." (Qs. AI Ahzaab [33]: 23)

6"_#\:tii1 iat .Wri t^)thri .iw ,Qa

Nahbahuartinya j anj inya. Aq th a ariha' artinyar.gutu penj uru. ,,{ /
Fitnata la aatauha ([dimintal supaya murtad, niscaya mereka akan

mengerj akannya) : Mereka akan memberikannya.

a,-flr t+ a j :Jv ^* ?nt €, ,?Uy ; ;i"*
.(*'okt rylso 6 G|rb ,SE, g*i":, b> ;Ar

e al . o (a
.',t .ntl ,) ti)lu' rJ 9)/ J
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4783. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami mengira ayat

ini turun berkenaan dengan Anas bin An-Nadhr, 'Diantara orang-

orang mulcrnin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah

merelm janjikan kepada Allah'."

';LL:r Gu (i ,i6 ?v; i.; oi ?tr u $ i *tG *
'J;rAJi,:ot * 7t=i\t tr; d a;t i,"''-'rryrilr r2

i:'i e \L r-;i'i Guil b'i*.'*'t ;b ii,r *t nr

io'rt'it ilttii *3 i:'\t ,U at Jyr'J; qlr"Gtv\

<*P il' r,irhrb s $,* JEt'w'it',9 ;L't
47^4.Dari Kharijah bin zaidbi,Tsabit, t;; zaidbinrsuuit

berkata, "Ketika kami menyalin mushhaf dari catatan-catatan yang

ada, aku kehilangan satu ayat dalam surah Al Abzaab , ayat itu sangat

sering aku dengar Rasulullah SAW membacanya, aku tidak

menemukannya pada seseorang kecuali bersama Khuzaimah Al

Anshari yang Rasulullah menjadikan kesaksiannya sama dengan

kesaksian dua orang, yaitu_'Diantara orang-orang muhnin itu ada

orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada

Allah';'

Keteransan Hadits:

(Bab ,,Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya).

Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah Al Ahzaab [33] ayat

23, 'a-*ri ,;r3 U'n$i lOia"tara mereka ada yang telah menunaikan

janjinya), yakni nadzarnya. Kata an'nahb artinya nadzat, jiwa, atau

bahaya yang besar." Ijlama selainnya berkata, "Kata an-nahb arti

dasamya adalah nadzat, kemudian digunakan dalam arti akhir segala
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sesuatu." Abdtxrazzaq berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami,

dari Al Hasan tentang Firman-Nya 'Diantara mereka ada yang telah

menunaikan janjinya'dia berkata, "Menemui ajalnya dalam keadaan

setia dan membenarkan." Hal ini menyelisihi apa yang dikatakan oleh

selainnya, bahkan dinukil dari Aisyah bahwa Thalhah masuk kepada

Nabi dan beliau bersabda, "Engkau wahai Thalhah termasuk orang
yang telah menunaikan janjinya. " Riwayat ini dikutip Ibnu Majah dan

Al Hakim. Namun, ada kemungkinan untuk digabungkan dengan cara

memahami hadits Aisyah dalam konteks majaz, dan "telah

menunaikan" diartikan "akan menunaikan".

Dalam tafsir Ibnu Hatim disebutkan diantara mereka adalah

Ammar bin Yasir. Sementara dalam tafsir Yahya bin Salam

disebutkan diantara mereka adalah Hamzah dan sahabat-sahabatnya.

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan kisah Anas bin An-
Nadhr sehubungan perkataan Anas bin Malik bahwa diantara mereka
adalah Anas bin An-Nadhr. Kemudian dalam riwayat Al Hakim dari
hadits Abu Hurairah disebutkan, "Diantara mereka adalah Mush'ab

bin Umair." Dinukil juga dari hadits Abu Dzar sama seperti itu.

u4).tV tiJ(if (Aqthaariha artinya segala penjuru).Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah.

u53Ja!l t-i3fl't.4r fiaimintal supaya murtad, niscaya mereka

akan mengerjakannya); yalcni merekn akan memberikannya). Ini
adalah perkataan Abu Ubaidah juga, sesuai dengan qira'ah yang

membaca panjang pada kata aataulta. Adapun yang membaca pendek,

yaitu qira'ah penduduk Hijaz maka maknanya adalah 'mereka

mendatanginya'. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan

hadits Anas tentang kisah Anas bin An-Nadhr, yang telah dijelaskan
pada bagian awal pembahasan tentang jihad.

\F41;*5:t vh:*.i r-l.i i6 Zo';. i;';ti ?ru i. ,r; u Als ,to

;i*. ir (Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, bahwa Zaid bin Tsabit
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berkata, "Ketika kami menyalin mushhaf dari catatan-catatan yang

ada..."). Pada akhir tafsir surah At-Taubah telah disebutkan dari jalur

lain dari Az-Zuhi, dari Ubaid bin As-Sabbaq, dari Zaid bin Tsabit.

Namun, pada riwayat itu disebutkan bahwa ayat yang dimaksud

adalah firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat tZZ, !iu+ l-;!

i;t (Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorong Rasul),

sedangkan pada riwayat ini disebutkan ayat yang hilang adalah

firman-Nya, JE) ryF g4 (Diantara orang-orang mukmin terdapat

beberapa laki-laki), maka yang tampak bahwa keduanya adalah hadits

yang berbeda. Pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an akan

disebutkan dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dan Az-Zluhri kedua hadits itu

sekaligus dalam satu redaksi.
,l ,:. \.
rLr !t 4'r & l' Jtt:t *i t:E * erri\r by"'U e{ 'o:"i}

{ajrt- (Aku kehilangan satu ayat dari suroh Al Abzzab, ayat itu sangat

sering aku dengar Rasulullah SAW membacanya). Hal ini

menunjukkan Zaid bin Tsabit dalam pengumpulan Al Qur'an tidak

berpatokan pada pengetahuannya dan hafalannya semata. Namun, hal

ini menimbulkan permasalahan, karena secara zhahir Zaid

mencukupkan dengan apa yang ada pada Khuzaimah, padahal Al

Qur'an hanya dapat dibakukan melalui jalut mutawatir (dai banyak

orang secara berkesinambungan). Jawaban paling baik untuk masalah

ini dikatakan bahwa yang hilang hanyalah catatannya bukan

hafalannya, bahkan ayat tersebut dihafal dengan baik oleh zaid bin
Tsabit sendiri dan juga sahabat-sahabat lain. Hal ini ditunjukkan oleh

perkataan Zaid sehubungan hadits tentang pengumpulan Al Qur'an,
o'Aku pun mengumpulkannya dari kulit-kulit dan tulang-tulang",

seperti akan disebutkan lebih detail pada pembahasan tentang

keutamaan Al Qur'an.

,;VtisW'rltp Pi *i' & ), lnt,h el,'qtarllr'U-f
(Khuzaimah Al Anshari yang Rasulullah menjadikan kesaksiannya
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sama dengan kesaksian dua orang). Dia mengisyaratkan kisah

Khuzaimah tersebut. Adapun nama lengkapnya adalah Khuzaimah bin
Tsabit, seperti akan saya jelaskan pada riwayat Ibrahim bin Sa'ad

berikutnya. Mengenai kisahnya tersebut diriwayatkan Abu Daud dan

An-Nasa'i. Kemudian kami menemukannya melalui jalur yang

ringkas dalam kitab Juz'u Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari

Az-Zuhi, dari Umarah bin Khuzaimah, dari pamannya, dan dia

termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW, ,y LAI *3 * lU' ,p ,olt'oi
w.|t';sr *t {' lu, ,J:, dt L;A ,/'.lt c;'&.'^;:f:"a t;; *tVi
- ,-'i ;o ftiri & ,r?t dfr'ys;; g,r].\t o'*f- JAl'64u,lrplr
iv * ,|!jL.',Jl J'# t*'& ,,:i-' grr;:tt'u4Lt ,'Jv - u-gt ;u
o.-!; ,l5Ar tt J'A.'6"-'f &) * io, o,; dtlt;;ll.') ,J'i.;#, n
A3'4t'i',;ut .'{,ii-t;. i ;fi '#i $1 :Jve e;+t;t'C,Ltt ?ro'i u_'f ",
ii,i -t, F:: *vbtt ,bUt ,H ,:q-y,j6 rd:s r),*) *ht

oir. -,.,.. i,o,t
dq)it!,'Jq ai'f (lrlati SAW membeli seekor kuda dari seorang Arab

Badui. tatu ttaUf SAW menyuruh Arab badui itu agar mengikutinya

untuk dibayarkan harganya. Nabi SAW pun berjalan dengan cepat,

tetapi Arab badui itu berjalan lambat. Maka orang-orang pun

mendatanginya dan menawar kudanya melebihi harganya -lalu
disebutkan hadits- Arab badui itu pun berkata, "Datangkan sal<si

untuk memberi kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu."
Maka di antara kaum muslimin yang datang hanlta berkata,
"Celakalah engkau, sesungguhnya Nabi SAW tidak mengucapkan

kecuali kebenaran." Hingga Khuzaimah bin Tsabit datang dan

mendengar dialog yang terjadi. Maka dia berkata, "Aku bersal<si

bahwa engkau telah membelinya." Nabi SAW bertanya kepadanya,
"Dengan apa engkau bersaksi? " Dia berkata, "Dengan

membenarkanmu." Maka Nabi SAW menjadikan kesal<siannya sama

seperti kesaksian dua orang laki-laki).
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Dari jalur lain disebutkan bahwa orang Arab badui itu bernama

Sawad bin Al Harits. Ath-Thabarani dan Ibnu Syahin meriwayatkan

dari Zaid bin Al Habbab; dari Muhammad bin Zaratah bin

Khuzaimah, Umarah bin Khuzaimah menceritakan kepadaku, dari

bapaknya, bahwa Nabi SAW membeli seekor kuda dari Sawad bin Al

Harits, tetapi Sawad mengingkari hal itu. Lalu Khuzaimah bersaksi

untuk Nabi SAW, maka Nabi bertanya,"Dengan apa engkau bersaksi

sementara engkau tidak hadir saat transal<si?" Dia menjawab,
,,Dengan membenarkarunu, bahwa engkau tidak mengatakan kecuali

kebenaran." Maka Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang diberi

kesal<sian oleh Khuzaimah baik yang memenangkannya ataupun yang

memb eratkannya, m akn itu t el ah mencukupiny a. "

Al Khaththabi berkata, "Sejumlah orang memahami hadits ini

tidak pada tempatnya, bahkan dijadikan legitimasi oleh sebagian ahli

bid'ah untuk menghalalkan kesaksian orang yang dikenal jujur dalam

semua yang dikatakannya. Padahal kandungan hadits ini menyatakan

bahwa Nabi SAW memberi keputusan terhadap orang Arab badui

berdasarkan pengetahuan beliau sendiri. Adapun kesaksian

Khuzaimah berfungsi sebagai penguat dan dukungan baginya terhadap

lawan perkaranya, maka jadilah ia seperti kesaksian dua orang dalam

perkara-perkara lain. "

Dalam hadits ini terdapat keutamaan sikap cerdik dalam

berbagai persoalan, dan ia mengangkat derajat pemiliknya, karena

yang ditampakkan Khuzaimah telah ada dan diketahui sahabat yang

lain. Namun, karena dia mendapat kekhususan dengan kecerdikannya,

maka dia pun diberi keutamaan, yakni siapa yang diberi kesaksian

oleh Khuzaimah, maka itu telah mencukupinya.

@:
Ibnu At-Tin mengklaim bahwa ketika Nabi SAW menetapkan

kesaksian Khuzaimah seperti kesaksian dua orang, maka beliau
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bersabda, "Dan jangan ulangi", yatmi jangan memberi kesaksian

terhadap apa yang tidak engkau lihat sendiri. Namun, tambahan ini
belum sempat saya temukan.

4. Firman Atlah, rifur 6q;ir ol; ;5'ts1'4.t j'3\',y Ut q U"

\:i 6r?|*;|.5*l :Sct W": :
uHai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika kamu sekulian

menginginkan kehidupsn dunia dan perhiosannya, maka marilah

supaya kuberikan hepadamu mut'ah dan aka ceraikan kamu

dengan cara yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

,i); tar*,t yt z* .Wt; Cf 
';:i :E-?t

Tabanuj artinya (perempuan) memperlihatkan keindahannya.

Sunnat al I aah berasal dari kata i s tannaha, yakni menj adikannya.

?rt *>ri^*G oi r;11 *;'* ;) d?i:Ss",sv!r r."
*?" ,k lt J;r'oi t:;( p', t"\t -A"'o;r 6.:: W
\t .U at ji, ,r?* ,Ltr';( 'p,J-',ti ?xr ;;i 'e 6;G *j
; J-Jbr \ oi $b )G ,t:;i *u'fti jt ,,Sw & ,)L'; uo . gt 4 €.t -)U t: k i',s:;)'ri * $3,,);;.f q t*
,'i iil .ffi f* J\<+tO:)V';r dt 6[> 'iu 

hr 01.:Jv

.i7.tt ,fng'i.;;rir lrf ,iv t"crl iiLi ti"Gi i
4758. Dari Az-Zuhi, aia Uerkata: Abu Salamah bin

Abdurahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah RA (istri

TATIII'L BAARI _ 595



Nabi sAw) mengabarkan kepadanya, "Rasulullah sAw datang

kepadanya ketika diperintahkan Allah untuk memberi pilihan kepada

istri-istrinya. Rasulullah SAW memulai dariku seraya bersabda,'Aku

akan menyebutkan kepadamu satu urusan, tidak mengapa bagimu

untuk tidak terburu-buru hingga engkau meminta pandangan kedua

orang tuamu'. Sementara beliau telah mengetahui kedua orang tuaku

tidak akan memerintahkanku berpisah dengannya." Dia berkata,
.,Kemudian beliau bersabda, 'sesungguhnya Allah berfirman; wahai

Nabi, katakan kepada istri-istrimu'..' hingga dua ayat secara

keseluruhan. Aku berkata kepadanya, 'Apa yang harus aku mintakan

saran dari kedua orang tuaku dalam urusan ini? Sesungguhnya aku

menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat''"

Keterangan Hadits:

t{:-'tti'Cj oi :gfit (Tabarruj artinya [perempuan]

memperlihatkan keindahannya). Ini adalah perkataan Abu llbaidah
.lan| bernama Ma'mar bin Al Mutsanna. Adapun redaksi

pernyataannya dalam kitab Al Majaz adalah "Firman Allah dalam

surah Al Ahzaab [33] ayat r:, jlir *qt C7'*7 $anganlah kamu

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang iahiliyah yang

pertama), ia berasal dari kata tabarruj, artinya menampakkan

keindahannya." Al Mughlathai dan rnereka yang mengikutinya

nrenduga bahwa yang dimaksud Imam Bukhari adalah Ma'mar bin

tmyid. Oleh karena itu, mereka menisbatkan hal ini kepada

Abdtmazzaq dalam tafsirnya dari Ma'mar. Padahal pernyataan ini

i"idak tercantum dalam tafsir Abdurrazzaq. tsahkan ia diriwayatkan

ainri Ma,mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid -sehubungan dengan

ayat ini- dia berkata, "Dahulu perempuan keluar dan berjalan di antara

kaum laki-laki, maka itulah berhias seperti jahiliyah." Dari jalur

syaiban, dari Qatadatr, dia berkata, "Mereka memiliki cara jalan

tersendiri apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka, maka
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mereka pun dilarang melakukan hal itu." Kemudian dari Ikrimah, dari
Ibnu Abbas, dia berkata, "IJmar berkata, 'Tidaklah ia kecuali jahiliyah
yang satu'."

Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar

kata 'yang pertama'melainkan ia memiliki 'yang terakhir'." Dari jalur
lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Akan ada jahiliyah yang lain." Lalu
dari jalur lain, dia berkata, "Adapun jahiliyah pertama adalah seribu
tahun, di antara Nuh dan Idris." Sanad-nyakuat. Kemudian dari hadits
Aisyah dia berkata, "Jahiliyah yang pertama antara Nuh dan Ibrahim."
Sanadnya lemah.

Dari jalur Amir -yakni Asy-Sya'bi- dia berkata, "Ia adalah
waktu antara Isa dan Muhammad." Dari Muqatil bin Hayyan, dia
berkata, "Jahiliyah pertama adalah zaman Ibrahim, dan yang lain
adalah zaman Muhammad sebelum diutus." Saya (Ibnu Hajar)
katakan, barangkali maksudnya mengumpulkan apa yang dinukil dari
Aisyah dan dari Asy-Syabi.

4k 6, 1' 
'tJL 

lSunnatallaoh berasal dari istannaha, artinya

menjadikannya). lni adalah perkatan Abu Ubaidah juga. Hanya saja
dalam redaksi pernyataannya terdapat tambahan, yaitu menjadikannya
sebagai sunnah. Al Mughlathay dan yang mengikutinya menisbatkan
juga hal ini kepada Abdunazzaq, dari Ma'mar, padahal ini tidak ada
padanya.

'uqtti'#-'oi?rr i;|6+ 6;E p:, * iu' .,ra iirr )el,1"oi
(Sesungguhnya Rasulullah SAW datang kepadanya ketika Allah
memerintahkan untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya). Hal ini
akan dijelaskan pada bab sesudahnya.
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5. Firman Allah, '.f( iirr 'o$i7'.lt 
,ti'rltl int:tii'r 'ii; CS o*

Wt?i'S:r"G.t).
,,Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan

Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat' maka

sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapayang berbuat baik di

antaramu pahalayang besar." (Qs' Al Ahzaab [33]: 29)

qf ir ,6;3A9l' pO 'c'61fi e ,hG t:'isr;1 ti;t''Svt

."^*rt

Qatadah berkata, 'Dan ingatlah apa yang dibacakan di

rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hihnah', yal{Jr]ii Al Qur'an dan

Sunnah.

;aA' I *?i :J$ 7W it ,f ';;" ;:* ,l'i:t'ss,

;ir5 'Ur; *'t ilrl,lt .*,nit E-'il \kG oi ;'St ;p
';$ jti,la di:i.7L':i i#,'&,t #\t * it ,s;;

* s'r'Lju ,,);i;i q/* e ,y r'oi 9*x ,fvi ll
i1u t'$.p ]u' Lt i,rv'"i ,uo .g(4,r.t.i\ r1fr t'"re';i 'ti

-;f Wr3gtur lit t$j'g o\*q:\.'&Ut6u>
ii,r i-,rf jyV;.i'r:ai*"G1 €i:db,Uu 1$rli
*3 * \t 

'u'o\t urr";i'Ji'i 'Uu 
;;ltr 

'titsti'i;t't
G';i ,Jv'qfltt r lJ;'*'*i ; ;; 4: '''ii 6'J4
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"G--!lt f r*'* tq;11Jt 
otoaL i:, af:1r 

"b 
Jn)'* I

.a,:rG'*ij'-i'*
4786. Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku, dari Ibnu

Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin Abdunahman mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW) berkata, "Ketika
Rasulullah SAW diperintah memberi pilihan kepada istri-istrinya,
beliau memulai dariku dan bersabda,'sesungguhnya aku menyebutkan

kepadamu suatu hal, tidak mengapa bagimu untuk tidak terburu-buru
hingga meminta pendapat kedua orang tuamu'." Aisyah berkata,

"Beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan

memerintahkanku untuk berpisah dengan beliau." Aisyah berkata,
"Kemudian beliau bersabda, 'sesungguhnya Allah berfirman; Wahai

Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu menginginkan
kehidupan dunia dan perhiasannya -hingga Firman-Nya- pahala yang
besar'." Aisyah berkata, "Aku berkata, 'Apa yang harus aku mintakan
saran dari kedua orang tuaku dalam urusan ini? Sesungguhnya aku
menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat'." Aisyah
berkata, "Kemudian istri-istri Rasulullah SAW melakukan seperti apa

yang aku lakukan."

Riwayat ini dikutip juga oleh Musa bin A'yan, dari Ma'mar, dari
Az-Zuhi, dia berkata, "Abu Salamah mengabarkan kepadaku."
Abdunazzaq dan Abu Su$an Al Ma'mari berkata, "Diriwayatkan dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-
Nya"). Mereka mengutip ayat hingga firman-Nya,"yang besar."

et--st39-riir 
'1al.iij'r ir pr,-r 'u"f".id 

.1"- r; ttf\61isa Sa,

(Qatadah berkata, "Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu
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dari ayat-ayat Allah dan hilcrnah", yaloi Al Qur'an dan sunnah). Ibnu

Abi Hatim menuil dengan sanad yang maushul, dai Ma'mar, dari

Qatadah, et:lr1 oTr-iir ,a;kJrr 1' pO g @ari ayat-ayat Allah dan

hilcrnah; Al Qur'an dan sunnah). Dia menyebutkannya dengan sedikit

perbedaan dari urutan yang seharusnya. Demikian juga terdapat dalam

tafsir Abdufiazzaq.
,lti",,t
o.p- Vf:ri :e,itJt .ltli @l-Laits berkata: Yunus menceritakan

kepadaku). Bagian ini dinukil Adz-Dathali dengan sanad yang

maushul dari Abu Shalih, darinya. Ibnu Jarir meriwayatkannya

bersama An-Nasa'i dan Ismaili, dari Ibnu Wahab, dari Yunus sama

sepertinya.

rytj)i A*J;: rl; l,' p l' J*:)'ri rb lxetitca Rasulullah

SAW diperintahkan memberi pilihan kepada istri-istrinya). Latar

belakang pemberian pilihan ini tersebut dalam riwayat Muslim dari

hadits Jabir, diaberkata,'fut*f A' 
"li" I' 

dJ-i & ii',-i "Si. ii',yt
(Abu Bakar masuk meminta izin kepada Rasulullah...) lalu beliau

bersabda, zJrtr qlJi: J" rsj U3 d." g (mereka berada di sekitarku

sebagaimana yang engkau lihat, mereka meminta naftah kepadaku),

yakni istri-istrinya Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW

rnenjauhi mereka selama satu bulan kemudian turunlah ayat, "Wahai

nabi, katakan kepada istri-istrimz -sampai- pahala yang besar. " Dia

berkata, "Maka dimulailah dari Aisyah..." kemudian disebutkan

seperti hadits di atas.

Pada pembahasan tentang perbuatan zhalim disebutkan dari

Uqail dan juga pada pembahasan tentang nikah dari Syu'aib, keduanya

dari Ibnu Syihab, dari tlbaidillah bin Abdullah, dari trbnu Abbas, dari

{.imar tentang kisah dua perempuan yang bersekongkol. Kisah ini

dikutip secara panjang lebar dan pada bagian akhirnya disebutkan, ,;i
?e ib ;1'zZ-;; il;jl lXetika hal itu disampaikan Hafshah kepada

Aisyah).t tutu beliau SAW bersabda, "Aku tidak akan masuk kepada
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mereka selama satu bulan", karena kekecewaanya atas mereka, hingga

beliau ditegur Allah. Ketika berlalu 29 hari, beliau masuk kepada

Aisyah dan memulai darinya. Aisyah berkata kepadanya,

'Sesungguhnya engkau berkata tidak akan masuk kepada kami selama

satu bulan dan engkau berada pada hari yang ke-29, aku

menghitungnya dengan teliti'. Nabi SAW bersabda, 'Bulan ini
berjumlah 29 hari '. dan bertepatan saat itu bulan berjumlah 29 hai."
Aisyah berkata, "Maka turunlah ayat tentang pemberian pilihan.

Beliau memulai dariku sebagai istrinya yang pertama kali diberi

pilihan seraya bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya aku menyebutkan

satu perkara kepadamu, tidak mengapa bagimu untuk tidak terburu-

buru'."

Redaksi ini secara zhahir menunjukkan bahwa semua keterangan

dalam hadits itu berasal dari riwayat Ibnu Abbas, dari Umar. Adapun

yang diriwayatkan dari Aisyah adalah berasal dari Ibnu Abbas.

Penegasan tentang itu terdapat pada riwayat Ibnu Abi Hatim dan ibnu

Mardawaih dari jalur Abu Shalih dari Al-Laits dengan sanad ini
kepada Ibnu Abbas, dia berkata: Aisyah berkata, *Ayat tentang

pemberian pilihan diturunkan, maka beliau memulai dariku."

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Ma'mar, dari Az-Zuhi,
lalu memisahkannya. Dia meriwayatkan dengan panjang lebar hingga

akhir kisah Umar tentang mereka yang bersekongkol, "Hingga Allah
menc el any a/m enegurnya", kemudian diiringinya dengan perkataanya

Az-Zuhi, "IJrwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, "Ketika
berlalu 29 hai." Lalu disebutkan tanggapan Aisyah dalam hal itu
kemudian diiringi dengan perkataanya, "Beliau bersabda, 'Wahai

Aisyah, sesungguhnya aku aknn menyebutkan kepadamu suatu hal,

tidak mengapa bagimu untuk tidak terburu-buru hingga meminta

pandangan kedua orang tuamu'."

Dari sini diketahui bahwa kalimat, "Ketika berlalu 29 hai..."
terdapat daiam riwayat Uqail, dan berasal dari riwayat Az-Ztrhi
langsung dari Aisyah, yakni tanpa menyebut perantara antara Az-
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ZLrlrri dan Aisyah. Barangkali yang dcnrikian tcrczrnlunt sccara scngaja

karcrra adanya pcrbcdaarr mengcrrai Az-Zuhri dalanr lral pcrantara

antara dirinya dengan Aisyah pada kisah ini sebagaintana dijelaskan

hranr Bukhari. Seakarr-akan siapa yang menyisipkannya dalartr

riwayat IbnLr Abbas nremperlakr-rkannya sebagairnana t-naktra zhahir

redaksi hadits tanpa nrenyadari penjelasan dalam riu,ayat Ma'rnar.

hnant Muslim merirvayatkan juga darijalur Sinrak bin AI Walid,

dari Ibrru Abbas, "urrar bin Al Khaththab menceritakan kepadaku, dia

berkata, 'Ketika Rasulullah SAW rnenjauhi istri-istrinya, aku nrasuk

ke masjid'." Lalu disebutkan hadits secara panjang lebar dan di akliir

disebutkan, dia t'rerkata, "Maka Allah pull nlenurLrnkan ayat tentang

pilihan."

Kedua liadits ini sepakat bahrva ayat tentang pentberian pilihan

kepada istri-istri beliau turun setelah satu bulan beliau nrenjauhi istri-

istrinya. Hal itu dinyatakan juga dengan tegas dalam rirvayat Anrrali

dari Aisyah, "Ketika Nabi SAW turun kepada istri-istrinya, beliau

diperintahkan untuk memberi pilihan kepada mereka." Hadits ini

diriwayatkan Ath-Thabari dan Ath-Thahawi.

Kemudian kedua Hadits itu berbeda tentang sebab Nabi SAW

merrjauhi istri-istrinya. Namun, ada kemungkinan kedua hal itu
menjadi sebab beliau nrenjauhi mereka, sebab kisah mereka yang

bersekongkol hanya khusus keduanya. Sedangkan kisah pemrintaan

na{kah berlaku secara umllm pada semua istrir:ya. Kesesuaian ayat

tentang pernberian pilihan ini dengan kisah pen'nintaan nafkah lebih

jelas daripada kisah mereka yang bersekongkol. Lalu dalam bab

"Siapa yang Memberi Pilihan kepada Istri-istrinya" pada pembahasan

tentang talak akan disebutkan penjelasan hukum tentang mereka yang

nrenrberi pilihan kepada istrinya.

Al Mawardi berkata, "Dalam hal ini ada perbedaan, apakah

pemberian pilihan itu berkenaan dengan dunia dan akhirat, atau antara

cerai dan tetap menjadi istri beliau SAW? Ada dua pendapat ulama
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dalam hal ini, dan yang paling tepat menurut Imam Syafi,i adalalr
yang kedua." Kemudian dia berkata, "Inilah yang lebih tepat.', Al
Qurthubi berkata, "Ada perbedaan tentang pilihan yang ditawarkan,
yaitu antara tetap menjadi istri beliau atau diceraikan, ataukah disuruh
memilih antara dunia dan akhirat?" Adapun yang nampak adalah
memadukan di antara dua perkataan, karena salah satu dari dua hal itu
terkait dengan yang lainnya. Seakan-akan mereka disuruh memilih
antara dunia -yakni apakah diceraikan- dan akhirat, yakni apakah
mereka tetap dijadikan sebagai istri, dan inilah konsekuensi dari
redaksi ayat. Kemudian tampak bagiku bahwa letak perbedaan kedua
perkataan ini adalah; apakah beliau sAw menyerahkan keputusan
cerai kepada istri-istrinya atau tidak? oleh karena itu, Imam Ahmad
meriwayat kan dari Ali, iiitj g';)t'H ll.iit*;.)t J?3'H- t
(Tidaklah Rasulullah memberi pilihan kepada istri-istrinya kecuali
antara dunia dan akhirat).

rli, ) 'oi ,.I:lb ti giaof mengapa bagimu untuk tidak terburu-

buru). Yakni tidak mengapa untuk bersikap lamban dan tidak tergesa-
gesa hingga bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.

N-ti qfi:*i o-J; lUngga engkau meminta pendapat kedua

orailg tuamu). Maksudnya, meminta keduanya untuk menjelaskan
kepadamu pandangan tentang kedua pilihan itu. Daram hadits Jabir
disebutkan,'fi:l ,€;;,!",3 $ thtnggo engkau bermusyawarah dengan

kedua orang tuamu). Muhammad bin Amr menambahkan dari Abu
Salamah, dari Aisyah , ,* *f & :*.X eW lri r;i'Otb "o4tb ;l
iu't:t'ett * F.i *U:j.1 6esungguhnya aku akan mengajukan

kepadamu suatu hal, maka janganlah engkau terburu-buru mengambir
keputusan hingga engkau mengajuknnnnya kepada kedua orang
tuamu; Abu Bakar dan ummu Ruman). Hadits ini diriwayatkan Imam
Ahmad dan Ath-Thabari.
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Hadits ini memberi petunjuk bahwa Ummu Ruman saat itu

masih hidup. Maka ia menjadi bantahan bagi mereka yang

mengatakan Ummu Ruman telah meninggal tahun ke-6 H, karena

pemberian pilihan ini terjadi pada tahun ke-7 H.

t3'tii ;lia1vi"Gi g ,'di da ?utyoh berkata, "Aku berkata,

'Apa yang harus aku mintakan saran dari kedua orang tuaku dalant

hal ini?"').Dalam riwayat Muhammad bin Amr disebutkan, ;f ,'&
ur.bi'oJ)iiit * ti ie4.i ,ryi r:i77t lfitti'a'rr't?rr 4ri 6atu

berkata, "sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya

serla negeri akhirat, dan aku tidak akan meminta pandangan kedua

orang tuaku; Abu Bakqr dan lJmmu Ruman", maka Nabi tertawa).

Sedangkan dalam riwayat Umar bin Abi Salamah dari bapaknya yang

dikutip Ath-Thabari disebutkan, tf (Maka beli au b ergembira).

i:ii! r; ',y *i rr h' ,b "'r4, irj:i|tr f {xr*uaian istri-istri

Nabi SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan).Dalam riwayat

Uqail disebutkan, i*.o Uri u'b'jbe"u"'p {(Kemuann beliau

memberi pilihan kepada istri-istinya dan mereka mengatakan seperti

apa yang dikatakan Aisyah).Ibnu Wahab menambahkan dari Yunus

dalam riwayatnya , 'S-?'ir'& 'iti',g 6>u 0li; ,fi'.Jd (*ot o tidaktah

y'ang demikian itu sebagai talak ketika beliau mengatakannya kepada

mereka dan mereka pun memilih dirinya). Hadits ini diriwayatkan

Ath-Thabari. Dalam riwayat Muhammad bin Amr yang disebutkan, p

iiW ,rnt ,W $ isqb"oti,:ui -*,::i'iL 4- - liJ ,e:;i,t

Uid S'Sg 1t<emudian beliau mendatangi kamar-kamar -yalmi kamar

istri-istrinya- dan berkata, "sesungguhnya Aisyah berkata seperti

ini", rnalnt mereka pun berkata, 'Kami mengatalun seperti yang dia

latalran'.). Dalam hadits Jabir disebutkan, i,rr ]r;f # t itt A za:,o'ai

,.s+& eULr V'ai7'fi|.t o1'aiuii,&r jr.r [,Liri i';rtt tttttz'nr;:t
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L-Art * 6, g,tr 
€:ti-p iirr !1 6?1rt'op-ii;t ,iu r ,j'16 C

f),r' $ettka Aisyah berkata, "Bahkan aht memilih Allah dan Rasul-

Nya serta negeri akhirat", maka dia berkata, "'Wahai Rasulullah, aku

meminta kepadamu untuk tidak mengabarkan apa yang aku kntakan

kepada seorangpun diantara istri-istrimu." Beliau bersabda, "Tidak

seorang pun di antara mereka yang bertanya kepadaku melainkan aku

akan mengabarkan kepadanya bahwa Allah tidak mengutusku untuk

mempersulit tetapi Dia mengutusku untuk menyampaikan dan

memberi kemudahan."). Dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam

Muslim, dia berkata: Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku,

Aisyah berkata, 4.";.;t * ,*\i ior Lr irli 'sf;J,lt 
$'tict.'.,iti t

l-r:ti ("Jangan kabarkan kepada istri-istrimu bahwa aku memilih

dirimu". Maka beliau bersabda, "sesungguhnya Allah mengutusku

untuk menyampaikan dan tidaklah Dia mengutusku untuk
mempersulit). Riwayat ini terputus antara Ayyub dan Aisyah. Namun,
kebenarannya dikuatkan hadits Jabir.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Kelembutan dan kesantunan Nabi SAW terhadap istri-istrinya,
serta kesabaran beliau menghadapi sikap manja mereka yang

dikuasai rasa cemburu.

2. Keutamaan Aisyah karena pilihan itu dimulai dari dirinya,
demikian menurut An-Nawawi. Namun, Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari A'isyah, bahwa dia
meminta pakaian kepada Rasulullah SAW, maka Allah
memerintahkan kepadanya agar memberikan pilihan kepada

istri-istrinya; apakatr menginginkan di sisi Allah atau dunia. Jika
keterangan ini akurat dan menjadi latar belakang pemberian

pilihan, maka barangkali inilah sebab mengapa Rasulullah SAW
memulai dari Aisyah. Namun, Al Hasan tidak mendengar
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J.

riwayat dari Aisyah, sehingga derajatnya lemah. Jalur hadits

Jabir yang menyatakan bahwa para istri Nabi SAW meminta

tambahan nafkah kepadanya, lebih shahih daripada hadits ini'

Apabila sebab turunnya ayat itu bukan satu, lalu pilihan dimulai

dari Aisyah RA, maka ini menunjukkan apa yang dikatakan An-

Nawawi.

usia muda merupakan masa berfikir yang tidak sempurna. Para

ulama berkata, "Nabi SAW memerintahkan Aisyah meminta

pendapat kedua orang tuanya, karena khawatir bila usianyayang

masih muda mendorongnya untuk memilih yang tidak baik

untuk dirinya, sebab kemungkinan dia tidak memiliki

kemampuan untuk menolak hal tersebut' Namun' jika dia

meminta pendapat orang tuanya, niscaya keduanya akan

menjelaskan dampak negatif dari pilihan itu dan apa yang lebih

memberi kemaslahatan bagi dirinya. Ketika Aisyah

menyadarinya, maka dia berkata, "Beliau telah mengetahui

bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku berpisah

dengannya." Dalam riwayat Apt4 
-sehubungan 

kisah ini-
atJu,,ttar' , ,;!t:.ti'Fi *\t & I' ;*i'#1 (Rasututtah

SAW khawatir akan usiaku yang masih muda)' Ini merupakan

penguat penakwilan di atas.

Kedudukan dan keutamaan Aisyah, dan penjelasan

kesempumaan akal dan kebenaran pandangannya meskipun

masih muda.

Kecemburuan bisa mendorong perempuan yang memiliki

pandangan dan akal yang sernpurna untuk melakukan hal-hal

yang tidak patut dengan keadaannya, sebab di sini Aisyah

memintakepadaNabiSAWagartidakmengabarkankepada
seorang pun di antara istri-istrinya tentang apa yang dia lakukan.

Namun, ketika Nabi SAW mengetatrui bahwa yang

4.

Ja.
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mendorongnya berlaku seperti ifu adalah rasa cemburu. nnaka

Nabi SAW pun menolak keinginannya.

Catatan:

Dalam kitab An-Nihayah dan Al Wasith disebutkan bahwa
Aisyah menginginkan istri-istri beliau memilih untuk berpisah.
Apabila keduanya menyebutkan hal ini berdasarkan pemahaman

mereka terhadap redaksi hadits, maka bisa diterima. Namun, jika tidak
demikian maka saya belum menemukan penegasan seperti itu pada
jalur hadits tersebut.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa diantara kekhususan Nabi
SAW adalah memberi pilihan kepada istri-istrinya. Kesimpulan
tersebut adalah berdasarkan kisah ini. Namun, tidak ada indikasi yang
menunjukkan kekhususan tersebut. Hanya saja sebagian mengklaim
bahwa pemberian pilihan adalah talak bagi ummat ini sedangkan bagr
Rasulullah sAw bukanlah talak. Tambahan penjelasan hal itu akan
dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang talak (cerai).
Sebagian mereka berdalil dengan hadits ini untuk menunjukkan
kelemahan riwayat yang mengatakan bahwa sebagian istri Nabi sAw
pada saat itu ada yang memilih dunia, lalu beliau menikahinya. Dia
adalah Fathimah binti Adh-Dhahhak berdasarkan keumuman kalimat,
"Kemudian beliau melakukan.. .."

'eL. 
;.1 ,l?i!s',si,!jr ,f *'*'#i i ei'aii.v (riwayat ini

dinukil juga oleh Musa bin A'yan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dia
berkata, Abu Salamah mengabarkan kepadaku), yakni dari Aisyah.
An-Nasa'i menukilnya dengan sanad yangmaushul dai Muhammad
bin Musa bin A'yan, bapakku menceritakan kepadaku....

zai.b ,f a,:7 V'e.i,!Jt ,f * * U;;a, ota:, ili Ler3Jr'* )ti,
(Abdurrazzaq dan Abu Sufyan Al Ma'mari berkata: Dari Ma'mar,
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah). Riwayat Abdurtazzaq
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dinukil dengan sanad yaflgmaushul olehMuslim dan Ibnu Majah dari

jalurnya. Imam Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dalam musnad

masing-masing darinya. Kemudian sebagian mereka cukup

menisbatkannya kepada Ibnu Majah. Sedangkan riwayat Abu Suffan

Al Ma'mari dikutip Adz-Dzrhali dalam kttab Az-Zuhriyat. Lalu

Ma'mar diikuti Ja'far bin Burqan dalam menukil riwayat itu dari

Urwah. Barangkali hadits ini dikutip Az-Zuhi dari keduanya. Maka

satu kali dia menceritakan dengan versi yang satu dan pada kali lain

menceritakan menurut versi yang lain. Inilah yang menjadi

kecenderungan At-Tirmidzi. Uqail dan Syu'aib meriwayatkan juga

dan Az-Zuhri, dari Aisyah, tanpa perantara seperti yang telah saya

sebutkan.

6. Firman Allah, 
t6"( 

btt1 atlt ;,t;3: y* llr U af.i G F:
'otZk: Oi

o'Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah
okan menyatakannya, dan kamu takut kepada monasio, sedang

Allah-lah yang lebih berhak untak kamu takuti."

(Qs. AI Ahzaab [33]: 37)

e r*:> ult tP'of;r?nt *at,)Y ; ,ri *
, o 6.u o , c , zo. ?, 

'o 
;. ct.iltv ,l *ss ,;* ?, +-) 9w e 4 j (9*

4787. Dari Anas bin Malik RA bahwa ayat ini, 'Sedang kamu

rnenyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan

menyatakannya'turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsy dan Zaid

bin Haritsah.

Ao
&r 6 tl*,aj
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Keterangan:

(Bab "Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang

Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang

Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti".). Tidak ada

perbedaan bahwa ayat tersebut turun tentang kisah Zaid bin Haritsah

danZainab binti Jahsy.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin
Abdurrahim, dari Mu'alla bin Manshur, dari Hammad bin Zaid, dat',

Tsabit, dari Anas bin Malik RA. Mu'alla bin Manshur adalah Ar-Razi,
dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan

satu hadits dalam pembahasan tentang jual-beli.

,*;;"i gA ei'i y-* ii,' u,,!i e rF) aflr o,ii of

*lU i. ,\"t (Sesungguhnya ayat ini, 'sedang kamu menyembunyikan

di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya' turun
berkenaan dengan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah).
Demikian Imam Bukhari hanya mencantumkan bagian ini dari kisah
tersebut. Lalu dia menukil pada pembahasan tentang tauhid melalui
jalur lain dari Hammad bin zaid da1r Tsabit bin Anas, dia berkata, e4

t!*:!*ib?rt gr,,Jt"'{-,1 *v itt e UtW i;.zJ_fr:6'i ,,;":

e-{\t s)a $) ,*, *,e r,ut {r i,, ,b lt J:*3 os i ,ni J'6 .'*\)
Fi y la?rt k',!r g1\1 

"b 
*u€: :)G 6ara bin Haritsah

datang mengeluh, maka Nabi SAW bersabda, "Bertah,valah kepada
Allah dan tahanlah untulvnu istrimu." Anas berkata, "sekiranya

Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu, niscaya dia akan
menyembunyikan ayat ini." Dia berkata, "Adapun Zainab berbangga
pada istri-istri Nabi SAW".).

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Mu'ammal bin Ismail, dari
Hammad binZaid,melalui sanadini, J:u *i * ln' .,i; itt )|i;i
- U:lt fu ,g1t'rryry Vt ,ii jvi qol;r-u:: iisri ura 

.u. ,t;
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fr'4,*; * i,S'6 .Wv':f$ Ai (Rasututtah SAW datang ke

rumah Zaid bin Haritsah, lalu Zaid datang kepadanya mengadukan

istrinya. Beliau bersabda kepadanya, "Tahanlah untuhnu istrimu dan

bertakwalah kepada Allahu, maka turunlah ayat itu hingga Firman-

Nya, 'Kami menikahkanmu dengannya'." Dia berkata, "Yalcni dengan

Zainab binti Jahsy".).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan kisah ini dari jalur As-Sudi, lalu

dia menukilnya dengan jelas, 6Ji *1:: e di i-Tr l+ bi $l;.

J:.,1, oq *i # i' ,p )tr J*tt ,-tyXir * c;'r:&i t4Xi uki
4t'€ ,:,il,t'6# i't'; {.,e i ,ri"3 Qlri oi srri ;;'r * lrr i; }or

'+,yr pitt Soti,eut6'rg &)#bt ,p ytJ'-,1: V *,'*)
ii;-t o,e t qgyL,. ')l;-bi #";t€s qrs:|'cq - Pr *1" ov
ttl nt;1+b l,rr & l' J'*jf.ril,/61'u'u'fru,''A', fr)'i.',t'k-
ai;r g\T tly:: * rH o1;$r ,;x"'osi ir' # bb'^r'):) )tb'o-x"

t..o 1'-.
t:.u;-i .o* li--l ou51 ,1tr (Sampai kepada kami bahwa ayat ini turun

berkenaan dengan Zainab binti Jahsy. Adapun ibunya Umaimah binti

Abdul Muththalib adalah bibi Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah

SAW ingin menikahkannya dengan mantan budalo4ta, tapi dia tidak

menyukainya. Kemudian dia pun ridha terhadap apa yang dilakukan

Rasulullah, maka Rasulullah menikahkannya dengan Zaid bin

f{aritsah. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi-Nya bahwa

Zainab termasuk salah seorang istrinya. Beliau pun malu

,';ternerintahkan Zaid untuk menceraikan Zainab. Sementara antara

Zaid dan Zainab sering teriadi pertengkaran sebagaimana yang biasa

terjadi pada manusia. Namun, Rasulullah SAl4r memerintahkannya

untuk tetap mempertahankan istrinya dan bertakwa kepada Allah.

Beliau khawatir manusia akan mencelanya dan mengatakan bahwa

beliau menikahi istri anaknya, karena sebelumnya beliau telah

menjadikan Zaid sebagai anak angkat).
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Dia mengutip dari jalur Ali binZaid, dari Ali bin Al Husain, dari

Ali, dia berkata, ,F *t::i b',t't<:r'$-i"ol *, * 1o' ..rr; * hr ;"i
' 
i,r j6 'g4)u)0",t;ltitt $r ,'ii'Jtt: il6ri::.1 u-i'otii t:,tc .t4;'ry-'ot

{# },' 6 
"t:a,e u,et, l4*3:i ,J'uf-pt i3 6uut memberitahukan

kepada Nabi-Nya bahwa Zainab akan menjadi salah seorang diantara
istrinya sebelum beliau menikahinya. Ketika Zaid datang kepadanya

mengadukan istrinya, makn beliau bersabda kepadanya,
"Bertaloualah kepada Allah dan tahanlah untulcrnu istrimu." Allah
berfirman kepadanya, "Altu telah mengabarkan kepadamu

sesungguhnya Aku akan menikahknnmu dengannya, dan engkau

menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya".).

At-Tirmidzi mengupas kisah ini dengan panjang lebar seraya

berkata, "Hadits ini termasuk mutiara ilmu yang tersimpan." Seakan-

akan dia tidak melihat penafsiran As-Sudi yang telah saya sebutkan,

yang lebih jelas redaksinya dan lebih shahih sanad-nya sampai

kepadanya, kerena kelemahan pada Ali bin Zaid bin Jad'an.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata,

,t1liLi'ot'gri $1i qu, * 
"alt=$'ul!t 

lr,6-:Juifr:6 i.'t;;;v
'01'+ ?J-F3*ht & rit,:Js,;*\'*e.;;f,ht ,g,fi;lv,
/d' tj'it ;*;;t *41i*- eaid bin Haritsah datang dan berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Zainab, lisannya sering
menyakitiku dan aku ingin menceraikannya." Rasulullah bersabda
kepadanya, "Takutlah kepada Allah dan tahanlah untukmu istrimu."
Dia berknta, "Nabi SAW menyukai jika dia menceraikannya, tetapi
beliau takut omongan orang-orang ".).

Kesimpulannya, perkara yang disembunyikan Nabi adalah kabar
dari Allah bahwa Zainab akan menjadi istrinya. Adapun faktor yang

menyebabkannya menyembunyikan hal itu adalah takut perkataan

orang-orang, yaitu dirinya menikahi istri anaknya. Namun, Allah ingin
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membatalkan hukum anak angkat yang ada pada masyarakat jahiliyah

dengan cara yang paling mendasar, yaitu menikahi (mantan) istri

orang yang dipanggil anak. Hal ini sengaja diterapkan pada imam

kaum muslimin supaya lebih dapat diterima. Hanya saja terjadi

kerancuan dalam penakwilan perkara yang berkaitan dengan perkara

yang ditakuti tersebut.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-

Sya'bi, dari A'isyah, dia berkata, b.g *, *vk, rLa l' J:i:)ig i
- t>u;ll-+ - *iirr ;uf en.JF lliy +ir ii'j5J;i'i*
J;)Lt: <,:t'::'k rri6 -a.tt jt - *i: W'yi - 4t,- ,:tb'dait
ir-i u; Sw?ri Sy6 *t ry c"fi ,rrss W\j A *i {r I' e !'
"b.b'fiW okj , a,ir 1|{41 'c 9i 6.i3b) (sekiranya Rasulutlah

SAW menyembunyikan wahyu niscaya beliau akan menyembunyikan

ayat ini, "Ketika engkau berkata kepada orang yang Allah berikan

nikmat kepadanya", yalmi Islam, "dan engkau telah memberikan

nikrnat kepadanya", yahti memerdekakannya, "Tahanlah untulqnu

istrimu... hingga Firman-Nya- ketetapan yang akan terjadi." Ketika

Rasulullah SAIY menikahinya mereka pun berkata, "Dia menikahi

{mantanJ istri anal<nya." Maka Allah menurunkan, "Muhammad itu

sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki diantara kamu. " Beliau

mengangkatnya menjadi anak disaat masih kecil).

Saya (ibnu Hajar) katakan, hal itu terus berlangsung hinggaZaid

ojewasa. Dia biasa dipanggil "Zaid bin Muhammad", maka Allah

irrenurunkan firman-Nya dalam surah Al Alzaab [33] ayat 5, liiiii
&,fo*,1-d-Ji Jl- f€rtj (Panggilah mereka [anak-anak angkat ituJ

dengan fmemakai] nama bapak-bapak mereka -hingga Firman-Nya-

dan maula-maulamu).

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan dari Daud, dari Asy-Sya'bi,

dari Masruq, dari Aisyah hingga kalimat, 'niscaya dia akan

menyembunyikan ayat ini'," dan tidak disebutkan apa yang
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sesudahnya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagran ini diriwayat kan
Imam Muslim sebagaimana dikatakan At-Tirmidzi, dan saya mengira
bahwa tambahan yang sesudatrnya merupakan perkataan periwayat
yang disisipkan dalam. hadits, karena periwayat yang meriwayatkan
hadits itu dari Daud bukan seorang atrli hadits.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hanya saja Nabi berkata kepada Zaid,
'Tahanlah terus istrima'untuk menguji apakah Zaid masih mencintai
istrinya atau membencinya. Ketika beliau diberitatru oleh Zaid tentang
perasaannya yang tidak menyukai lagi istrinya itu karena
perbuatannya yang angkuh terhadap Zaid dan lisannya yang sangat

menyakitkan, maka Nabi pun mengizinkan Zaid untuk
menceraikannya.

Imam Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari
Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, dia berkatq Ll,
,iLi t s:;\i ,F:j.p, # io' ,p .i' jF, ,1,6-T::i:.,oL.i.2tr

!9'L;- Fr+b ii,' *fr; I' j;, grt q/ 'q-) 6-,ijii t-i,ifutl

;+i Liyr syi ,6* {uA j; ttii G, t:l\?6i 6:cjui
g\lfrq:tt ,)st ,f rbt *itt& l' J'*: (xetitca masa iddah

Zainab telah selesai, Rasulullah berkata kepada Zaid, "Lamarlah ia
untukku." Dia berkata, "Aku pun berangkat dan berkata, 'Wahai
Zainab, bergembiralah, Rasulullah SAW mengirimku untuk
melamarmu'. Dia berkata, 'Alat tidak akan melalatkan sesuatu hingga
alat meminta pilihan Tuhanlu (shalat istikharah)'. Dia pun berdiri ke
tempat sujudnya dan turunlah Al Qur'an, maka Rasulullah SAW
datang hingga masuk tanpa izin".).Ini termasuk perkara yang sangat

mendasar, dimana mantan suami Zainab sendiri yang meminangnya
untuk Rasulullah SAW, agar tidak ada lagi persangkaan dari
seseorang bahwa itu terjadi secara paksa tanpa keridhaan Zaid. rni
juga merupakan bentuk ujian apakatr ia masih memiliki perasaim

terhadap zainab ataukah tidak. Pada hadits ini terdapat keterangan
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batrwa perempuan yang dipinang dianjurkan untuk melakukan

istikharah dan berdoa sebelum memberi jawaban. Faidatr lain hadits

ini batrwa orang yang menyeratrkan urusannya kepada Allatl niscaya

akan dimudatrkan untuk memperoleh apa yang lebih baik dan

bermanfaat di dunia dan aktrirat.

7. Firman Altah, 'c.Fir t:it"s uClilril'i)Wiw i q'i
'&.*t6.j, 7l

"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapayang kamu

kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pala)

menggauli siapayang kamu kehendakl Dan siapa-siapayang kamu

ingini untuk menggaulinya kembati dari perempuan yang telah

kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 51)

.';;i,4;i,?i'e'i,{&}r i6

Ibnu Abbas berkata "Turji'u artinya mengakhirkan. Arji'u

artinya aktrirkanlatr."

lri'."i;i';^'t ,#t Je'rGi * 'Uu 
tir" hr 'qit'^'uy *

'Ui r* rt*;i'r;r 4i ,i;?t *'t t"\, .* at Jr).
'ch l#t ,yiiu;s u d)t rtift|#oic; u 'q'j>;tl; iirr

.'!t-r^ e LtGIL Cr url6 :',rti 1ll)i'Cq 
'a 

U?

4788. Dari Aisyah 

.*, 
u," berkat4 ..Aku cemburu kepada

perempuan-perempuan yang menghibahkan diri-diri mereka kepada

Rasulullah. Aku berkata, 'Apakah seorang perempuan menyerahkan

dirinya?' Ketika Allah menurunkan, 'Kamu boleh menangguhkan
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(menggauli) siapa yang kamu kehendaki diantara mereka (isteri-
isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang lamu kehendaki.

Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari
perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu,,
maka aku berkata, 'Aku tidak mengira Tuhanku, melainkan segera

memenuhi keinginanmu'."

#, *?t,,rt- a' J;rLl ,*?nt *;,, 
-akG'*ti*'*

'"vti *.qn At g*U;i oi u.9 ,f;, ii C D* ok
(!1b |q \i U?'e |,Xr'{1'r* n 4t ,S:T:'",i<b

jy jlss tk tt!:'ii;i* 
'Uu #.F >.:-'11',t1)'-r-

'* tt" u 
"t? 

a.s .*1t|*lrliti ir Jyr rr irf )
t+G

4789. Dari Mu'adzah, dari Aisyah RA, ..Sesungguhnya

Rasulullah sAw biasa meminta izin pada hari giliran salah seseorang

diantara kami setelah turun ayat ini, 'Kamu boleh menangguhkan
(menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-
isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.
Dan siopa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari
perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu'.,,
Aku pun berkata kepadanya, "Apa yang engkau katakan?', Dia
berkat4 ".,{ku berkata kepadanya, .Jika hal itu terjadi padaku, maka
sesungguhnya aku tidak ingin watrai Rasulullatr untuk mengutamakan
seorang pun atas dirimu'."

Riwayat ini dikutip juga oleh Abbad, dia mendengar Ashim.
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tselss@:
(Bab Firman-Nya, "Kamu boleh menangguhkan (menggauli)

siapa yang knmu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan

(boteh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa

yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang

telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagima".). Demikian yang

dinukil. Namun, kata 'bab' tidak tercantum pada selain riwayat Abu

Dzar. Al Wahidi menyebutkan dari kalangan ahli tafsir bahwa ayat ini

turun setelah turunnya ayat tentang pemberian pilihan, sebab ketika

pemberian pilihan terjadi, maka sebagian istri-istri beliau merasa

khawatir jika mereka diceraikan, lalu mereka pun menyerahkan

urusan pembagian kepada beliau, sehingga turunlah ayat, 'Engkau

boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki""

?'F tfi :st?';ri.r')ri ltUnu Abbas berkata, "Turji'u artinya

mengakhirkar':1. y"nuf"rran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan

sanadyangmaushut daiAli bin Abi Thalhatr dari Ibnu Abbas.

t;i'^;\i @rj i' hu artiny a akhirkanlah). Ini adalah penafsiran

pada surah Al A'raaf dan suratr Asy-Syu'araa'. Dia menyebutkannya

di tempat ini sebagai perluasan pembahasan. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkannya juga dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata

tentang Firman-Nya dalam surah Al Araaf, 6t-tii'-il yakni

akhirkanlah/beritangguhlah dia dan saudaranya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari

zakaiya bin Yatrya, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya,

dari Aisyah. Zakaiya bin Yahya adalatr Ath-Tha'i, dan sebagian

mengatakan Al Balkhi. Hal ini telatr dijelaskan pada pembahasan

tentang dua hari raya.

iJi 
"rt 

(Alat cemburu/. Demikian yang tersebut di tempat ini,

yang berasal dari Y,ata'ghiiraft'. sementara dalam riwayat Al Ismaili

dari jalur Muhammad bin Bisyr dari Hisyam bin Urwatr disebutkan,
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'eifii ;#ri 6y,:r'P U,g (dia mencela perempuan-perempuan yang

menyerahlmn dirinya), yalmi dengan kata tu'iiru.

liJti tP" (Mernyerahkan diri mereka).Hal ini sangat tegas

menyatakan bahwa perempuan yang menyerahkan dirinya lebih dari
satu orang. Pada pembatrasan tentang nikah akan disebutkan hadits

Sahal bin Sa'ad, |!-J ,#t'#: ,jl ,!t'l?} rj :Uri ii;t'oi (Seorang

perempuon berknta, wahai Rasulullah sesungguhnya aku
menyerahlmn dirilru untukmu). Di dalamnya disebutkan kisah seorang

laki-laki yang meminta dinikahkan dengan perempuan itu dan sabda

Nabi SAW, F-9'rH659'li',--;:, (Carilah meskipun cincin besi).

Dalam hadits Anas disebutkan, d6'n i *\t ,P ,fltUiii;r'oi
,;- fk J:j *,r#J:t f ,Jtii Wsfirl -e.V'u'ojrit - i:;r ; !1 ,ij

f$t *d d+61 'j6i ALotiJ 
'i:iri (Seorang perempuan datang

lrepada Nabi SAIV dan berkata kepadanya, "sesungguhnya alru
memiliki seorang anak perempuan -lalu dia menyebutkan
lrecantikannya- maka aht mengutamakannya untulonu." Beliau
bersabda, "Alcu telah menerimanya." Lalu perempuan itu terus
menyebutkan kelebihan analcnya hingga dia berkata, "Dia belum
pernah disentuh laki-laki sama sekali." Maka beliau berkata, ,,Alqt

tidak butuh kepada anak perempuanmu'). Hadits ini diriwayatkan
juga oleh Imam Ahmad. Perempuan ini adalatr perempuan yang lain.

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari hadits Aisyah bahwa
perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi adalah Khaulatr
binti Hakim, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan
tentang nikah, dimana Imam Bukhari mengisyaratkan kepadanya
dalam riwayat mu'allaq. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, ..Diantara

perempuan-perempuan yang menghibakan diri adalah Ummu Syarik.,,
An-Nasa'i meriwayatkannya juga dari jalur unvatr. Dalam riwayat
Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna disebutkan, ,.Diantara

peremprurn yang menyeratrkan diri adalah Fathimah binti Syuraih.
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Dikatakan juga bahwa Lailah binti Al Hathim termasuk perempuan

yang menghibahkan dirinya untuk beliau SAW. Diantara mereka pula,

Zainab binti Khuzaimah. Hal ini disebutkan dari Asy-Sya'bi, tetapi

tidak akurat. Adapun keterangan tentang Khaulah binti Hakim

terdapat dalam kitab Shahih ini.

Kemudian dinukil dari jalur Qatadah dari Ibnu Abbas bahwa

diantara perempuan yang menyerahkan dirinya adalah Maimunah

binti Al Harits. Namun, riwayat ini munqathi' (terputus). Dia

menyebutkannya dari jalur lain secara mursal dan sanad-nya lemah.

Disamping itu, ia bertentangan dengan hadits Simak dari Ikrimah dari

rbnu Abbas ,'^i qiJ'*t"af;t'pi rl; a' d- !, Jy3 ry'r*"'d
(Tidak ada di sisi Rasulullah SAW perempuan yang menyerahkan

dirinya untuk beliau). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabari dan sanad-

nya hasan. Maksudnya, beliau tidak pernah berkumpul dengan salah

seorang pun di antara mereka yang menyerahkan dirinya, meskipun

hal itu diperbolehkan, karena yang demikian kembali kepada

keinginannya berdasarkan firman Allah dalam surah AI Ahzaab [33]
ayat 50, rlrs:;u;llf (rJr Itl'o1(Jika Nabi mau menikahinya).

Aisyah menjelaskan dalam hadits ini sebab turunnya firman

Allah, 'fuirl: , qi (Kamu boleh menangguhkan [menggauliJ

siapa yang lcnmu kehendaki di antara merekn fisteri-isterimuJ),lallu
beliau mengisyaratkan kepada firman-Nya surah Al Ahzaab [33] ayat

50, l.+- q. ';;'.*j'tttr4liiVrt (Dan perempuan mukminah iika

menyerahkan dirinya kepada Nabi), serta firman-Nya, gojt C gb i

€til'C W (dan Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan

kepada mereka tentang istri-istri mereka). Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dia berkata,

"Diwajibkan kepada mereka batrwa tidak ada pemikahan kecuali

dengan wali dan dua orang saksi."
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!(.i d,e1;:-\lU; o'rf J (Aku tid.ak mengira Tuhanmu

melainkan segera memenuhi keinginanmu). Yatrri aku tidak mengira

Allah melainkan mengadakan apa yang engkau inginkan tanpa

mengakhirkan dan menunda memberi apa yang engkau inginkan.

Firman Allah, 'Pi0-S; o1'), yakni boleh menangguhkan

menggauli yang engkau kehendaki diantara mereka tanpa mengikuti

urutan giliran. hi adalah pendapat jumhur ulama. Ath-Thabari

meriwayatkarulya dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al Hasan, Qatadah, Abu

Razin, dan selain mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi tentang firman

Allah, 'fu)C-S n qi (Kamu boleh menangguhkan [menggauliJ

siapa yang kamu kehendaki di antara mereka [isteri-isterimu]), dia

berkata, "Mereka adalah perempuan-perempuan yang menyerahkan

diri mereka kepada Nabi SAW. Beliau bercampur dengan sebagian

mereka dan mengakhirkan sebagian yang lain, yakni tidak

menikatrinya. Namun, ini adalah pendapat yang syadz. Adapun

menurut pendapat yang kuat bahwa beliau tidak pernatr bercampur

dengan salatr seorang di antara perempuan-perempuan yang

menyeratrkan dirinya.

Dikatakan maksud Firman-Nya , ',;9i4 e$j$i$ i ,g-i
et2-3 (Kamu boleh menangguhkan [menggauli] siapa yang kamu

kehendaki di antara mereka [isteri-isterimuJ dan [boleh pulaJ

menggauli siapa yang kamu kehendaki), bahwasanya beliau

berkeinginan menceraikan sebagian istrinya, maka mereka berkata

kepadanya, "Janganlah engkau menceraikan kami, tapi bagilah giliran

diantara kami sesuai yang engkau sukai", maka beliau membagi

kepada sebagian mereka pembagian yang sama, dan itulah

perempuan-perempuan yang dikehendakinya untuk digaulinya, lalu

beliau membagi kepada yang lainnya sesuai dengan keinginannya, dan

itulah perempuan-perempuan yang ditangguhkannya .
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Penafsiran kata turji' (menangguhkan) sebagaimana yang

dinukil ada beberapa pendapat; Pertama, menceraikan dan menahan

(tetap memperistri). Kedua, menjauhi siapa yang engkau sukai

diantara merska tanpa talak dan menggilir sebagiannya. Ketiga,

engkau bisa menerima siapa yang engkau sukai diantara perempuan

yang menyeratrkan dirinya dan menolak siapa yang engkau sukai.

Hadits di bab ini mendukung pendapat terakhir dan yang sebelumnya.

Namun, redaksinya mencakup ketiga pendapat tersebut.

Secara zhahi, permintaan izin beliau seperti yang diceritakan

Aisyah menunjukkan bahwa beliau tidak menangguhkan seomng pun

diantara istri-istrinya, artinya beliau tidak menjauhi salatr seorang

diantara mereka. Ini adalah pendapat Az-Ztthi sebagaimana

ucapannya, "Aku tidak mengetahui ada seseorang yang beliau

tangguhkan diantara istri-ishinya." Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abi
Hatim. Dari Qatadatr disebutkan batrwa Nabi SAW diberi kebebasan

membagi giliran sesuai kehendaknya, tetapi beliau tetap membagi

giliran dengan rata.

g lf-t, # elig; o(S peltau meminta izin pada hari seorang

diantara kami). Yakni pada hari giliran istrinya tersebut, jika beliau

ingin pergr kepada istrinya yang lain.

tL4tt'6 * U"V ifi.ri (Rtwayat ini dinukil juga oleh Abbad

bin Abbad, dia mendengar Ashim). Pernyataan ini dinukil dengan

sanad ymtg maushul oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari jalur

Yahya bin Ma'in, dari Abbad bin Abbad. Kami meriwayatkann)ra dari

hadits Yahya bin Ma'in riwayat Abu Bakar Al Marwazi pada juz

ketiga, dari jalur para ulama Mesir, sampai kepada Al Marwazi.

Ceteten

Ada perbedaan pendapat tentang pe*ara yang dinafikan dalam

firman Allah yang disebutkan sesudatr ayat ini, yaitu Firman-Nya
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dalam surah Al Ahzaab [33] ayat 52, 'r,i. eit:3r|:i g,li:t (Tidak

halal bagimu menikahi perempuan-perempuan sesudah itu), apakah

yang dimaksud sesudah sifafsifat yang disebutkan, dihalalkan
baginya perempuan tertentu dan tidak dihalalkan yang lainnya?

ataukatr dihalalkan baginya sesudatr perempuan-perempuan yang ada

saat pemberian pilihan? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat

pertama adalah pendapat Ubay bin Ka'ab dan yang sepakat dengannya

sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam kitab
Ziyadat Al Musnad. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Ibnu
Abbas dan yang sepakat dengannya" dan yang demikian itu sebagai

balasan atas sikap mereka yang memilih beliau SAW, tetapi
kenyataannya beliau tidak menikatr lagi dengan seorang pun setelah

kisatr tersebut. Namun, hal itu tidak dapat menghilangkan perbedaan

yang ada. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah, J
ir; \r'i'bi ,F *j * ?n, e !t'l?: ou, (Tidaktah Rasutuilah

SAW meninggal hingga dihalalkon bagt beliau perempuon-
perempuan). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ummu
Salamatr RA.

8. Firman Auah, € ottl-iif 11 ,,rifr 
'at|. Ulri I tr;G e$, 6U

tj ,reifiit'€,;, rlf ,rrititi 'i: tit'65ii ,rvye-g6 * fd jl
,#-r hri 'Ji,# 4t e;lou'€r)bt,**-l;ry.iu

'.,4b1'€Ji ,qtLi7 :\ib'SiU,6 66',iFL sy2 ,l'6it o2

'^rt;i r jlsi:i oi \ !, ly:, rriy tti'€l tn 6:, {trrlr'€"F.
.W 1' & 3f ;O;'0t.,,$ tfi.t:

oHai orang-otong yang beriman, janganlah kamu memasuki
rumah-rumah Nabi heeuali bila kamu diizinkan untuk makan
dengan tidak menunggu-nunggu waktu masah (makanannya),
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tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai

malean, keluarlak kamu tanpa asyik memPerpaniang percakapan.

Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi

malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak

malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu

(keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari

belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan

hati mereka Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan

tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia

wafaf Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat hesur (dosanya) di

sisi Allah." (Qs. Al Alzaab [33]: 53)

c/Ltaj tiy 1(.iitt<s zoUI #i) i,f G'y J .^*ril:ir11 St;i

'u7 i'iat \i lt t';,.', tp ^1;, tib ,us ,& *3i"st w
f'il ;-*;tt u.yr: *tit ,f tAbr U.-s; *tl":t uigt

.J\"
Dikatakan: Inaahu artinya mendapatkannya. Anaa ya'nii

anaatan. La'allassaa'ata talarunu qariiban (barangkali kiamat akan

terjadi dalam waktu dekat), jika dijadikan sifat untuk kata mu'annats

(enis perempuan) maka dikatakan 'qariibah', dan jika dijadikan

sebagai zharf (gredikat) atau badal (penjelas) dan bukan dimaksudkan

sebagai sifat maka huruf ta' di akhir dihilangkan. Demikian juga pada

bentuk tunggal, ganda, dan jamak untuk jenis laki-laki dan

perempuan.

,:t,S;rt-,'J,^o?nt'et; Ju,'Ju fS * #'*
' 

J}6,yQt,'w'Fr ?ti.i t';i'*,7^rr'i,'al; y:t;-
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.?'lir,2Jl or-I J,t

4790. Dari Humaid, dari Anas, dia berkata: Umar RA berkata,

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullatr, masuk kepadamu yang baik dan

orang yang berdosa, sekiranya engkau memerintahkan ummahatul

mukminin berhijab', maka Allah pun menurunkan ayat tentang hijab.

ei ,r t4 t u3L :Jr"i 
d................i'q- 

,j$ a* ; ;J *
F:, ;A \t .f* t" J;, C'r; ,l :Jti 'es ?nt ur, *U.6 ;.
'fs ; $y, ,o;lr;- tr*l; ; u-dU i'rilr G:> ,#'A.'G)

f- (f f- [- ry Lfe vvl L>t) w "yf- f t(ry.'*l

i ,;r* ,'gst 6$ p't;. *i ,y'\i ,t 'olt ie; ,; :6i

,1:s,* q4r ai; .p\i *i,F, F ;r;t,,Iur
arlt (Hr c;.rtE.u I tthT u"rrt 6 usi,t Silu

47gl.Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar

bapakku berkata: Abu Mijlaz menceritakan kepada kami dari Anas
RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab binti
Jahsy, beliau memanggil beberapa orang, lalu mereka makan,
kemudian mereka duduk-duduk bercakap-cakap. Ternyata beliau
SAW bersiap-siap berdiri, tetapi mereka belum mau berdiri. Ketika
beliau melihat hal itu maka beliau berdiri. Ketika beliau berdiri maka
berdirilah orang-orang yang berdiri dan tiga orang tetap duduk,
kemudian Nabi datang untuk masuk ternyata orang-orang itu masih
duduk. Sesudah itu mereka berdiri. Aku berangkat dan mengabarkan

kepada Nabi bahwa mereka telah pulang, maka beliau SAW pun
datang hingga masuk. Aku pergi untuk masuk, lalu diberilah hijab
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antara aku dengannya. Kemudian Allah menurunkan,'Wahai orang-

orang yang beriman janganlah masuk ke rumah-rumah Nabi...' ."

l+41 { flr e*./81'{'i6:,!)tJ';;iiuty,fj *
i,t,)i 

^t 
Jy, Jt*?or *>, * 4U:)'4iiA

trlt5 ,i'-;it G;) (&'& ,,,4r ;a',ttr & ,|L

\;i'ii ,b-';. i eY- & ;)L \t 'u';:tt',f;u 
,o;:^;"

ll H' c;.6:r:r; l.,,ii e$t 6 6; Jw ?nt S;G ,o;l"i;-

eL+, otss u -l:i jt- itrte-P$ ;t rd JI n(l ai31 oi

.?'-fl,ivj,r;;t q#
47g2.Dari Abu Qilabah, dia berkata: Anas bin Malik Ur.t*u,

"Aku adalah manusia yang paling mengetahui ayat ini (ayat tentang

hijab). Ketika Zainab dihadiahkan kepada Rasulullatr, maka dia

bersama beliau di rumah. Beliau pun membuat makanan dan

memanggil beberapa orang, lalu mereka duduk bercakap-cakap. Maka

Nabi SAW keluar kemudian kembali dan mereka tetap duduk

bercakap-cakap. Akhimya, Allah menurunkan,'Wahai orang-orang

beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali

diizinknn untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak

(maknnannya) -hingga Firman-Nya- dari belakang tabif, maka

dibuatlah hijab/tabir dan orang-orang pun berdiri."

'*-,"i *'r rlLiit 'u 4t *',i.,io ^-?ut €t,ii'*
"i; ; d+,r-jr'> lfut JL !L')(,d't i4 f 4
(, 6 L'F:x ,o;'-*j ttKV'i;;t;- i oiX"'t oFV
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,:o)fi'-!i;) 6 ,!t -^;riiy;' |!)4 ,Uu" ,yt *)j
i:t lls,jrr;K'"ei'jrr; |& y,a.'# u:-* .i?nt'aS;
:^n;$u'&',*' 1- t d' " -,'i :^kGu$k d'&')' i' t.- '4$l sLPCt f-
*1*s, *:, ,)L \t **'o;t ,;tsj- t;:t;i- 4t e #r"a
oi;i'ri t;i er\i t; ,akG r;J';: tayt a* -,(lr
, / c Ot t z .o'^-t;t; ot jir a;?Ji ,1X-, &'t r;l ,?'r;'; ,t i'r {At. r! J t9 L /

o,. l- o : .1, t,o,, ., ,o, . . o1'- - ., t-
.i7be.Jl \t c-J;.l) tQ) 4. ;)t 6>11 a--rB tSflS

4793. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW hendak

berkumpul dengan Zainab binti Jahsy, maka diadakanlah walimah
berupa roti dan daging. Lalu aku pun diutus memanggil orang-orang

untuk makan, maka datanglah beberapa orang, lalu makan dan keluar,

lalu datang lagi sekolompok orang, mereka makan dan keluar. Aku
terus memanggil hingga tidak mendapatkan lagi orang yang aku

panggil. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku tidak mendapati

seorang pun yang aku panggil'. Beliau bersabda, 'Angkatlah makanan

kalian', namun tersisa tiga orang sedang bercakap-cakap dalam rumah.

Nabi SAW keluar dan berangkat ke kamar Aisyah seraya

mengucapkart,'Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu wahai

ahlul bait'. Aisyah menjawab, 'semoga keselamatan dan rahmat allah
juga atasmu, bagaimana engkau mendapati keluargamu, semoga Allah
memberkahimu'. Beliau pun mendatangi semua kamar istri-istrinya.
Beliau mengatakan kepada mereka apa yang dikatakan kepada Aisyah
dan mereka pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan Aisyah.
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Kemudian Nabi SAW kembali ternyata ketiga orang-orang itu masih

dalam rumah dan bercakap-cakap. Adapun Nabi SAW sangat pemalu,

maka beliau keluar menuju kamar Aisyah dan aku tidak tahu apakah

aku mengabarkan kepadanya atau beliau diberitahu, bahwa orang-

orang telah keluar. Beliau kembali hingga menginjakkan kakinya di

pintu hendak masuk dan yang satu masih di luar, lalu beliau

menurunkan tirai antara aku dan diriny4 dan diturunkanlah ayat

hijab."

'b- *j r)Lht -u it Jyr!2i,',sv & hr d',i(',f
fr iy'c" i,r:";rf*J$t'€b:tt -,f 4;-i.;,/
,ol, ,.. o 1. tl. i';P/-1'"J.PL'$ t'q;+'g- ok K 4'#t yWl

. 
-o7t. 

L c, :'.....a:: t1'- to., at7 )czz o1.L*. ts-r ,b: ,s?t *. A et t1i ,:i of*i A ;U3 ,i;
Xi'* yi ; p. l-')r uir 6 4*. I e*) t^^1:) (i ,,>-;At

,, txa ( ..( ,1 .,: c, c t ,,'e, c/ c / c '

Ws-- oi-,*t til s;;:l w rfit;j )*'* et *j fL
:it ui?) ,q.i d. *tt ;'r?j ,*;t'p', ,- ei ,rf iito

..+4t
"',,Jt * Ui'r 

";, 41L F" v?i ,{i ,ri;r'Ss',

&'t*\t.b
4794. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW melakukan

walimah -ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy- lalu orang-orang

pun diberi makan roti dan daging, kemudian beliau keluar menuju

kamar-kamar para istrinya sebagaimana yarLg dilakukannya setiap

pagi hendak berkumpul dengan istrinya yang baru. Beliau memberi

salam untuk mereka dan berdoa untuk mereka, dan mereka juga
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memberi salam atasnya dan mendoakannya. Ketika kembali ke
rumahnya, beliau melihat dua laki-laki yang sedang bercakap-cakap.

Ketika melihat keduanya, beliau pun kembali dari rumahnya. Saat

kedua laki-laki itu melihat Nabi Allah kembali dari rumahnya,
keduanya pun melompat dan bergegas pergi, aku tidak tatru apakah
aku mengabarkan kepadanya tentang kepulangan keduanya, ataukah
beliau diberitahu, lalu dia kembali dan masuk rumah serta
menurunkan tirai antara aku dengan dirinya, lalu diturunkanlah ayat
tentang hijab.

Ibnu Abi Maryam berkata: Yatrya mengabarkan kepada kami,
Humaid menceritakan kepada kami, Anas mendengar dari Nabi SAW.

t-.c . . o i,! ,.c.
o) ur r.L.-> > :i-Jl9 t4.9

"f" .'X t'-l{.-"i ii rt,tts ) rWA. -i+et a.* 6:r;.-
';px 

" lti 
r;i ,i;p I :Jwyd;i, ';,# 6G ,W; ;

),. '. t zz ' .
nrrl J-J;j a-;>t)'-lifrtt 

'Uu JJ-*)* 6 ,Sruitt l*

L 'a:6 g* GG-ttL;, a $'i,tl h' ;')ir,Uu ,tkj
'5.-a.;;*:Li'fJ orl i rit :lu;

4795. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata,
"Saudah keluar -setelah diwajibkannya hijab- untuk memenuhi
kebutuhannya, dan dia seorang perempuan yang gemuk dan tidak
tersembunyi (pasti diketahui) oleh siapa yang mengenalnya, lalu Umar
bin Khaththab melihatnya, maka dia berkata, 'wahai Saudah,
ketahuilah engkau tidak tersembunyi bagi kami, perhatikanlah

 
,irt
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bagaimana engkau keluar'." Dia berkata, "Lalu dia kembali dan

Rasulullatr SAW di rumahku, beliau sedang makan malam sementara

di tangannya ada sekerat dagrng. Saudah masuk dan berkata, 'Wahai

Rasulullatr, sesungguhnya aku keluar untuk suatu keperluan, lalu

Umar berkata kepadaku begini dan begitu'." Dia (Aisyah) berkata,

'oMaka Allah mewahyukan kepadanya, kemudian diangkat darinya

dan daging itu masih berada di tangannya, beliau tidak meletakannya.

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya telah diizinlwn bagi kalian untuk

keluar memenuhi kebutuhan kalian'."

Keteranpan Hadits:

(Bab Firman Allah, "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah

Nabi kecuali diizinkan untuk maknn -hingga Firman-Nya-

sesungguhnya perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah").
Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Adapun

selain keduanya menukil ayat tersebut secara keseluruhan.

)i'4 i,-:t jU ;(,'irr\y :'otit :j$.; (Dikatakan: Inaahu artinya

mendapatlrannya. Anaa - ya'nii - anaatan - aanin). Abu Llbaidah

berkata tentang firman-Nya, 'ouil i--)b$ t * jl. &"noao makanan

tanpa menunggu masalorya), yakni mendapatkannya dan sampai

kepadanya. Dikatakan, "anaa - ya'niy-anyan", artinya sampai dan

mendapatkan.

6,* * 6ts ,+t.i 'irii 9f3li' ry '&', ,it <ei L;ss aut Sa1

grn6 l$y,i )rdt A # u.-s t *tiitbiq,'c-bi z;laJr \i lt vrir

.#l'i jlU (La'allassaa'ata tahtunu qariiban (barangkali kiamat

alun terjadi dalam wahu delcat), jika dijadikan sifat untuk kata

mu'annats (jenis perempuan) maka dilatakan 'qariibah', dan jika
dijadikan sebagai zhad @redilcat) atau badal (penjelas) dan bukan

dimalrsudlcan sebagai sifat mala huruf ta' di akhir dihilangkan.

Demikian juga pada bentuk tunggal, ganda, dan jamak untuk jenis
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laki-laki dan perempuan). Demikian yang disebutkan di tempat ini

dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Selain keduanya tidak

menyebutkannya, dan itulah yang tepat, karena meskipun hal-hal ini

disebutkan dalam surah ini, tetapi bukan di sini tempatnya. Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Ahzaab [33]
ayat 63, q"i'o'tk ebLJr ,F SlU"$ (Dan tahukah kamu (hai

Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat wahunya),

Kata qariiban di sini berfungsi sebagai keterangan. Seandai nya ia

menjadi sifat kata as-saa'ah, maka dikatakan qariibah, dan jika ia
berfungsi sebagai kata keterangan, maka dalam bentuk tunggal, ganda,

jamak untuk laki-laki, dan jamak untuk jenis perempuffi, adalah sama

tanpa huruf ha' dan tanpa bentuk jamak maupun ganda."

Ulama selainnya mengemukakan kemungkinan yang dimaksud

as-saa'ah adalah al yaum (hari) Oleh sebab itu, kata sifatnya

disebutkan dalam bentuk mudzakkar fienis laki-laki), atau yang

dimaksud adalah 'syai'an qariiban' (sesuatu yang dekat) atau

'zamaanan qariiban'(masa yang dekat), atau mungkin juga kata yang

seharusnya adalah 'qiyaam as-saa'ah'(saat terjadinya kiamat), maka

kata qiyaam dihapus sehingga yang tersisa adalah kata as-saa'ah,lalu

kata takuunz disebutkan dalam benfuk mu'annats (enis perempuan)

untuk dissuaikan dengan kata as-saa'alt, dankata qariiban disebutkan

dalam bentuk mudzakkar fienis laki-laki) sesuai dengan kata qiyaam

yang tidak disebutkan secara redaksional. Sebagian berkata, "Kata

qariiban sangat banyak digunakan sebagai zharf (predikat).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; salah

satunya hadits Anas, dari Umar, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, masuk kepadamu orang yang baik dan orang yang

berbuat dosa, sekiranya engkau memerintahkan Ummahatul

muloninin mengenakan hijab', maka Allah menurunkan [ayat tentang)

hijab." Bagian awal hadits ini, "Aku sesuai dengan Tuhanku dalam

tiga hal." Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan

tentang Shalat dan pada tafsir Surah Al Baqarah. Kedua, hadits Anas
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tentang kisah pernikahan Nabi SAW dengan Zairrab binti Jahsy dan

turunnya ayat tentang hljab. Imam Bukhari menyebutkannya dari

empat jalur dari Anas sebagiannya lebih sempurna. Adapun kalimat,
,,ketika dihadiahtran", maknanya ketika dia dihiasi oleh perias dan

disiapkan untuk Nabi SAW. Ash-Shaghani mengklaim bahwa yang

benar adalah 'hudiyat'akan tetapi semua teks mencantumkan huruf

ald di awalny4 dan tidak dilarang menggunakan kata 'hadiah' dalam

konteks isti'arah (kata yang tidak digunakan pada arti yang

sebenarnya karena adanya kesamaan) pada hal seperti ini.

r:- i'rilr os ft'?t;3 pj *vh' e !' JH'c\:i il
(Ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy beliau mengundang

beberapa orang, lalu mereka mal<an). Dalam riwayat Az-z]uhli dafl

Anas sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang

meminta izin, dia berkata, e'Ui u''l\1 o?i 1;lt gL:". .r"6r pei ui

ub li,r k V''*i,fr 1r-ip, *in' .J- nr Jrl:,fr,

?Ft tbij t4? er\3 (Aku adatah orang yang paling mengetahui

tentang urusan hijab. Ia turun berkenaan dengan pernikahan Nabi

SAW dengan Zainab binti Jahsy, dan saat itu mereka sebagai

pengantin baru, lalu beliau memanggil/mengundang orang-orang)-

Dalam riwayat Abu Qilabah, dari Anas, dia berkat a, 9'iQt ArSt'nSi Ui

'* ;l', *'i",p d' Jl fr *'r";':) U$i uJ*+e4r a.,-'i l-1r

J6b (Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang ayat ini,

yalmi ayat tentang hijab. Ketika Zainab diantar [meniadi pengantinJ

kepada Nabi maka beliau membuat makanan). Abdul Azizbin Suhail

meriwayatkan dari Anas bahwasanya dialah.yang mengundang orang-

orang untuk makan. Dia berkat,, i?;V:C ,o*'F-tti?"1ii;t#
rlt-;i +i o &'o,fn $i ,;.tjt:fi; oi?V (Maka datanglah orans-

orang dan makan kemudian keluar, lalu datang lagi kelompok lain.

lalu makan dan keluar." Dia berkata, "Alat mengundang hingga alcu

tidak mendapati lagi seseorang."). Dalam riwayat Humaid
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disebutkan, riijt t j* ;)pt:':jt'&b (Kautn muslimin menjadi kenyang

dengan roti dan daging). Dalam riwayat Al Ja'd bin Utsman, dari

Anas, yang dikutip Imam Muslim -dan dinukil Imam Bukhari melalui
jahn mu'allaq- dia berkata, 'rii;i ,*\ Sltl Pj * a' ,,l,r 

"::t 
/\i

,Jtir';yi d Lti ,iui &, *a' ,p l/' 4 y;eSii ,W frit'i
,F, *W iA:1'ngron'*t:, (Nabi SA[y menikah, tatu dia masuk

kepada istrinya, kemudian Ummu Sulaim membuatkan makanan yang

terbuat dari kurma dan keju serta samin, lalu dikirim kepada Nabi
SAW. Maka beliau bersabda, 'Undanglah untukku fulan dan fulan'.
Aku pun pergi dan mengundang mereka sekitar 30a orang). Lalu
disebutkan hadits tentang bagaimana mereka makan hingga kenyang.

Hal itu telah disiyaratkan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian. Riwayat ini mungkin dipadukan dengan riwayat Humaid,
bahwa beliau melakukan walimah dengan hidangan daging dan roti,
lalu Ummu Sulaim mengirimkan juga makanan yang terbuat dari
kurma, keju, dan samin. Dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah, dari

Tsabit, dari Anas disebutkan, L;Jbi Pt #.il' *p lt ly:t -'"ft6
)r-{St fit & ";.Jitj 

pt Vle (Aku metihat Rasulultah SAW memberi

malran kepada kami dengan roti dan daging hingga siang hari).
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

'€J.;i, r,Jir :Jri tit'si t:rti iqi r; ar i 6- ,',>ui (Aku berkata,

"Wahai Nabi Allah, alat tidak mendapatkan seseorang pun untuk alat

undang/panggil." Beliau bersabda, "Angkatlah makanan kalian".).
Al Ismaili menambahkan dari jalur Ja'far bin Mahran, dari Abdul
Waris, ,fr:,+ |+btii"af;yU,&i,jri .c;ir -t e'*s.E e:: ,r[e
"S)$ #t ,i ,g.: (Dia berkata, "Zainab duduk di samping rumah."

Dia berlrata, "Dia adalah seorang perempuan yang telah diberi
lrecantikan. Sementara tinggal di dalam rumah tiga orang".).
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o'9"";;"t3lj; j gemuann merekn duduk bercakap-cakap).

Dalam riwayat Abu Qilabatr disebutkan, "sii-ii il €i{ aX'rW*
0i:56" (Moko beliau pun keluar kemudian kembali dan mereka masih

dudu k- dudu k b er cen glcr ama).

,etl',iiri i6 *fi ,eti u.i oir6 :;,fr * f$.k'^ftE 
'; ril:

,.-;.rJLl'1,3';.rJ 1 6"tiou seakan-aknn bersiap-siap untuk berdiri, tetapi

mereka tidak juga berdiri. Ketikn beliau melihat hal itu, maka beliau

pun berdiri. Saat beliau berdiri, maka berdirilah orang-orang yang

hendak berdiri, dan tinggal tiga orang yang tetap duduk). Dalam

riwayat Abdul Aziz disebutkan, ir-jiiijn',gj (Oon tinggalah tiga

kelompok). Sementara dalam riwayat Humaid disebutkan , jt. g t Ait

,#i a1: g. (Kettka beliau l<embali ke rumahnya, beliau melihat dua

laki-laki). Riwayat ini didukung oleh Bayyan bin Amr dari Anas yang

dikutip At-Tirmidzi. Kedua versi ini mungkin digabungkan bahwa

pertama kali beliau berdiri dan keluar dari rumah, mereka yang duduk

berjumlah tiga orang, dan pada saat beliau pulang maka satu orang di

antara mereka berdiri dan pulang, maka yang terisa hanya dua orang.

Hal ini lebih tepat dibandingkan penegasan Ibnu At-Tin bahwa salah

satu dari kedua riwayat itu tidak benar.

Menurut Al Karmani, kemungkinan pembicaraan terjadi antara

dua orang di antara mereka, sedangkan orang ketiga hanya diam.

Maka mereka yang menyebutkan tiga orang memperhatikan individu

yang ada, dan yang menyebutkan dua orang memperhatikan kepada

sebab mereka duduk. Kemudian saya belum menemukan keterangan

tentang nama salah seorang pun diantara mereka.

t >aw'r-t;-if; pi *in',p n$ op6'id'AiUa 6tcu

berangkat kepado Nabi dan mengabarkan bahwa mereka telah

keluar). Dalam riwayat ini ditegaskan bahwa dia yang mengabarkan

kepada Nabi SAW. Demikian juga dalam riwayat AI Ja'd. Riwayat
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Abdul Aziz dan Hurnaid sepakat bahwa Anas ragu mengenai hal itu.

Dalam riwayat Humaid disebutkan ,;t'?f C"#t,1'iipi vi $\i'.)t
(Aku tidak tahu apakah alru yang mengabarknn beliau keluarnya

keduanya atau diberitahu). Sedangkan riwayat Abdul Aziz dari Anas

disebutkan,;ii1';*ifriqril' 'i (Aku tidak tahu apakah aht

mengabarkannya atau beliau diberitahu), yakni diberitahu melalui
wahyu. Keraguan ini mirip dengan keraguan Anas tentang nama laki-
laki yang bertanya untuk didoakan agar turun hujan, karena sebagian

sahabat Anas menegaskan bahwa ia adalatr laki-laki yang pertama dan

sebagian lagi menyebutkan beliau ditanya tentang itu, maka beliau

berkata, "Aku tidak tahu". Hal ini dipatrami bahwa pada awalnya

beliau mengingatnya kemudin timbul keraguan, maka beliarpun
meragukannya, lalu beliau ingat kembali dan menyatakannya dengan

tegas.

t;bt-J r 'Fi i-lt 6ss?s'SJii qr \f. q64r j,ii Slii'q;ii
i-,-it lujt C;.(Alcu pergi untuk masuk, maka dia menutupkan hijab

antara diriku dengan dirinya, lalu Allah menurunkan Firman-Nya,
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke

rumah-rumah Nabi"...). Abu Qilabah menambahkan dalam

riwayatnya, "Kecuali diizinkan kepada kamu -hingga Firman-Nya-
dari balik hijab. Maka dibuatlah hijab." Dalam riwayat Abdul Aziz
disebutkan, "Hingga ketika beliau menginjaklcan knkinya di depan

pintu hendak masuk dan yang lain masih berada diluar, beliau

menurunlran tirai antara dirilu dan dirinya, maka diturunkanlah ayat
tentang hijab." At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Sa'id dari

Anas, 'Jf liaG ots'ttt,Ju6& er\'o).t'c'ft e)t'il,,?\1*i
qGt4r 4 *F 'Otl * (Ketika tirai ditutup, alat menceritakannya

kepada Abu Thalhah, maka dia berkata, "Sekiranya seperti yang

englrau lrntaknn niscaya akan diturunlcan Al Qur'an tentang itu,"
maka turunlah ayat tentang hijab).
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"€i"prlr ,i66 tupip Jt;*,6;-r+rtu' & V,te
$trabi SAl4/ keluar dan berangkat menuju kamar Aisyah dan

mengucapkan, "Semoga keselamatan atas kamu'). Dalam riwayat

Humaid disebutkan, F,v.'V'# og ;!; -,,.;1.yjr, ,"q,i ,A,/" i
,l o'rll-;"1 d f'-6-i * ;ll, w '# (Kemudian betiau keluar

kepada ummahatul mulcrninin sebagaimana dia lalatkan pada pagi
hari ketikn beliau berkumpul dengan salah seorang istrinya, lalu
beliau mengucapl<nn salam kepada mereka dan mereka pun
mengucapkan salam kepadanya. Beliau berdoa untuk mereka dan

mereka juga mendoakannya). Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan,
gr-i ilr 1\6.i1-ii( c.,rri'r*i :'i li lUeretrn berlata kepada beliau,

'Bagaimana engkau mendapati keluargamu [istrimuJ semoga Allah
memberkohimu'.).

a:t-ti (B e I iau mendat angi s atu pers atu). Y akai mendatangi satu

persatu kamar istri-istrinya. Dikatakan, qaraitul ardha, artinya aku
mendatangi negeri-negeri satu persatu, dan orang perorang.

't't, 
ib r1,* y; W|W,:dt t*'pi * ?ot,p,ft'..tsi

(Nabi SAll adalah sangat pemalu, lalu belia keluar menuju kamar
Aisyah).Dalam riwayat Humaid disebutkan , '$r"ir 

$"f o-lVi rsit

4.,f e.) *j * it,& I' g *,5, oir6 ,*.,r'e.j6i,Tjt:ri
,f ts tlj (Beliau melihat dua laki-laki yang sedang terlibat

perbincangan. Ketikn beliau melihat keduanya, beliau pun kembali
dari rumahnya, dan ketikn kedua laki-laki itu melihat Nabi Allah
kembali dari rumahnya, keduanya segera melompat pergi).

Ringkasnya, orang-orang yang menghadiri walimah duduk
bercakap-cakap dan Nabi SAW merasa malu untuk menyuruh mereka
pulang. Beliau bersiap-siap berdiri agar mereka mengerti maksudnya,

sehingga mereka juga berdiri karena melihat beliau berdiri. Ketika
mereka asyik bercengkrama, Nabi berdiri dan keluar, maka sebagian
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mereka mengikutiny4 kecuali tiga orang yang rnasih asyik

bercengkrama dan tidak mengerti maksud Nabi. Pada saat itu, Nabi

menginginkan agar mereka pergi tanpa harus disuruh. Hal itu karena

perasaim malu Nabi SAW, maka beliau sengaja memperlama berada

di luar dengan mengucapkan salam kepada istri-istrinya. Pada saat

itulah salah seorang mereka yang berbincang-bincang menyadari,

maka dia pun keluar hingga tersisa dua orang. Ketika hal itu
berlangsung lama, maka Nabi sampai ke rumahnya dan beliau melihat

keduanya, lalu beliau kembali dan kedua orang ini melihat beliau

kembali. Saat itulah keduanya menyadari kekeliruan mereka, lalu

Nabi masuk dan diturunkanlah ayat. Kemudian beliau menutupkan

tirai antara dirinya dan Anas (pembantunya), padahal yang seperti ini
tidak biasa dilakukan sebelumnya.

Catatan:

Makna zhahir riwayat kedua menyatakan bahwa ayat tersebut

turun sebelum orang-orang itu berdiri. Sedangkan riwayat yang lain

menyatakan ayat tersebut turun sesudah mereka pulang. Oleh karena

itu, ada kemungkinan untuk digabungkan bahwa yang dimaksud

adalah ayat itu turun pada saat mereka hendak pulang, yakni Allah
menurunkan ayat itu saat mereka berdiri. Dalam riwayat Al Ja'd

disebutkan , 1 u- ,J:"- $i g#t 
"4 

;r'F ,?'tit 4t ,yn ej'
'p;sr',H -15 jf 4t o;.,:j*U r rjii ;-it gettau kembati dan

masuk ke rumah, lalu menurunkan tirai, dan aht berada di dalam

kamar, lalu beliau membaca, 'Wahai orang-orang yang beriman,

janganlah masuk ke rumah-rumah nabi -hingga Firman-Nya-

daripada kebenaran'.).

Hadits ini memuat pensyariatan hijab bagi ummahatul mukminin

(istri-istri Nabi SAW). Iyadh berkata, "Kewajiban hijab termasuk

perkara yang khusus bagi mereka. Ia wajib bagi mereka tanpa ada

perselisihan, yaitu pada wajah dan kedua telapak tangan. Maka

FATHUL BAARI - 635



mereka tidak boleh membuka wajatr dan kedua telapak tangan dalam

memberi kesaksian dan selainnya, dan tidak boleh menampakkan

badan mereka meskipun mengenakan pakaian yang menutupi seluruh

tubuh, kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan mereka

menampakkannya." Kemudian dia berdalil dengan apa yang ada

dalam kitab Al Muwaththa' batrwa ketika Umar meninggal dunia,

maka Hafshah ditutupi oleh perempuan-perempuan agar tidak terlihat,

dan Zainab binti Jahsy membuatkan semacam kubah untuk menutupi

dirinya. Namun, apa yang dia sebutkan bukan menjadi dalil wajibnya

hijab bagi mereka, bahkan sesudatr Nabi SAW meninggal, diantara

mereka ada yang menunaikan haji dan thawaf. Begitu juga para

sahabat biasa mendengar hadits dari istri-istri Nabi SAW, sementara

mereka hanya memakai pakaian yang menutupi badan, dan tidak

menutupi diri mereka. Pada pembahasan tentang haji telah disebutkan

perkataan Ibnu Juraij kepada Atha' ketika menyebutkan thawaf

Aisyah, "Apakah sebelum hijab ataukah sesudaT'nya?" Maka dia

berkata, "Aku mendapati hal itu sesudah hijab." Lalu pada akhir hadits

yang berikutnya akan disebutkan tambahan penjelasan hal tersebut.

Ui |i;'# CV ,_#;-s1;1 ,et eri U.t|:q (rbnu Abi Maryam

berkata: Yahya memberitakan kepadaku, Humaid menceritakan

kepadaku, aku mendengar Anas). Maksud Imam Bukhari

menyebutkan hal ini bahwa penukilan Humaid dengan menggunakan

kata'an (dari) pada hadits ini tidak berpengaruh terhadap keakuratan

hadits, karena adanya penegasan bahwa dia mendengarnya langsung.

Yahya yang disebutkan adalah Ibnu Ayyrib Al Ghafiqi Al Mishri,

sedangkan lbnu Abi Maryam termasuk guru Imam Bukhari; Namanya

adalah Sa'id bin Al Hakam. Pada sebagian naskah dari Abu Dzar

disebutkan, "Ibrahim bin Abu h{aryam berkata..." dan ini adalah

perubahan yang buruk, hahkan dia adalah Sa'id.

Hadits yang ketiga adalah Hadits Aisyah, "Saudah -yahti binti

Zam'ah ummul mulcminin- keluar setelah ditetapkan hijab untuk

memenuhi hajatnya." Pada pembahasan tentang bersuci dari jalur
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Hisyam bin Urwah, dari bapaknyq disebutkan pemdryat yang

menyelishi makna zhatrir riwalnat Az-Z;rillrrs dari Urwah. Al Karmani
berkat4 "Apabila engkau mengataka'a 'Disini disebutkan batrwa hal
itu terjadi setelatr ditetapkanqa hijab, kernr.rCian pada pembahasan

tentang wudhu disebutkan bahwa ia terjadi sebelum hijab', maka
jawabnya, barangkali ia terjadi dua kali." Saya fibnu Hajar) katakan,

bahkan yang dimaksud de,ngan hijab yang pertama bukanlah hijab
yang kedua.

Kesimpulannya, dalam hati Umar RA terbersit rasa tidak senang

ada laki-laki yang melihat istri-isri Nabi SAW, hingga dia
menegaskan kepada Nabi, 'Tlijablah istri-istrimu', dan beliau
mempertegas hal itu hingga akhimya turunlah ayat te,ntang hijab. Dia
bermaksud agar mereka tidak menampakkan diri merek4 meskipun

mereka sudah memakai pakaian yang menutupi seluruh badan"

Namun, diizinkan kepada istri-istri Nabi untuk keluar memenuhi
kebutuhan mereka agar tidak me,nimbulkan kesulitan

Sebagian pensyarah mengfoitik bahwa penyebutan hadits diatas
pada bab ini tidak sesuai, bahkan peiryebutannya pada masalah tidak
adanya hijab adalah lebih tepat. Hal itu dijawab batrwa dia
mengalihkannya kepada asal hadits. Seakan-akan dia mengisyaratkan

bahwa menggabungkan keduahadits itu adalatt mungkin dilakukan.

Pada riwayat Mujahid dari Aisyah disebutkan sebab lain
berkenaan dengan turunnya ayat hijab- Riwayat ini dikutip An-Nasa'i

dengan redaksi, 'F "p.:X -/ * '*) *v b, e'r;, e F *
* ,f.f ,6'if! Lu;t'l -eri il - ',rt ,jui &;&t qc;ii ,'S?i5 aoid

*+,jr'Sl (Aku sedang makan makanan yang terbuat dari kurma,

keju dan samin bersama Nabi SAW dalam satu piring- Lalu {Jmar

lewat, maka Nabi SAW memangilnya dan dia makan bersama. Lalu
jari telunjuhtya bersentuhan dengan jari telunjul<ku, maka dia
berkata, "Walt, sekiranya dia taat, jadilah dia tidak dilihat oleh satu

mata pun." Maka turunlah ayat htjab). Hal ini mungkin digabungkan
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bahwa yang demikian itu terjadi sebelum kisah tentang Zainab. Hanya

saja karena dekatnya kejadian dengan turunnya ayat tentang hijab,

maka dikatakan bahwa ayat tentang hijab turun karena sebab ini.

Disamping itu, tidak ada halangan suatu ayat turun karena beberapa

sebab.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia

berkata, ,*Ut c;rt 1;t4;rr!tb6 Pt * lo,.,l1" d, 'v ,h',yt
',)tii 

*) G. .rfir,sl:j p'pn ;,ya" C ep.?f;o* Pi *tnt
'6 :jJ: *hr &U,'Jtri *rrp h' d* 4, 'c;ii uii ,;u..'\
'l"r*,.'i:'6$+'c''iri' / l' 

'Jh6-,'f i'Jt$,',H'r" 4";<l6Yi l:.j

TteJr'{t d'f ,'e:F. *t U,s: *r3t 1.6'P (Seorang laki-laki

masuk kepada Nabi SAW, lalu dia duduk dalam waktu yang lama.

Nabi SAW keluar tiga kali agar lakiJaki itu keluar, tetapi dia tidak

melakukannya. Umar masuk dan melihat rasa tidak senang pada

wajah beliau SAW. Umar berkata kepada laki-laki tersebut,

"Barangkali engknu telah mengganggu Nabi SAW." Maka Nabi SAII/

bersabda, "Aku telah berdiri tiga kali agar dia mengilaiiht, tetapi dia

tidak melakukannya." Umar berknta kepadanya, "Wahai Rasulullah,

sekiranya engkau menjadiknn hijab. Sesungguhnya istri-istrimu tidak

sama seperti perempuan-perempuan lain. Hal itu lebih suci bagi hati

mereka." Akhirnya turunlah ayat tentang hiiab).

uJika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.
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Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (antuk berjumpa tanpa tabir)
dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara
laW-laki mereka, anak laki-loki dari saudara laki-loki mereka, anak
laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-
perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki,
dan bertahpalah kamu (hai istert-isteri Nabi) kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Menyahsikan segala sesuatu." (Qs. Qs.
Al Ahzaab [33]: 5a)

:L-ju q:b ht *>, a:s;;'ui j1t i;.il; 4* ,s-p!t ,:,
'ilsi v ,l,iii L'"4t s;f cs ,;it ;: *r'C,1"* t:sl-,t

';'; iar (t ivi 3y,,rt't {' \, * r}, )-r orei ;L
hr ,t-;Ut"&'J"i .#t ,rjif:;l ,*3i'#'r,q'i
,ii'r: :"r Sit oj ni *f "ollnt Jyt r;- :'i'aa *:, ,:)L

t-t ,*t t ?" JbU, Jui .,*;6,;l &'i osi'oi'git
,,*'ri';; ,tr';,ll i' J;, ( 'Lij .gk {d,t?L1t g;
'd; ,g-3'iLt'i ;it ,Jui ,u;At g.................iiirr ,#'ri'"tJt
J *o!), u tj'; ,irr a$,Gug'"i* ,i:r:.o jo .g:;-

.Jt'uttic
4796. Dari Az-Z)lhi, Urwah bin Az-Zubat menceritakan

kepada kami, sesungguhnya Aisyah RA berkata, "Aflatl, saudara Abu
Al Qu'ais meminta izin kepadaku setelah diturunkan ayat tentang

hijab, maka aku berkata, 'Aku tidak mengizinkan untuknya hingga

aku meminta izin tentang ini kepada Nabi SAW'. Sesungguhnya

saudaranya Abu Al Qu'ais bukan dia yang menlrusuiku, tetapi yang
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menyusuiku adalah istri Abu Al Qu'ais. Nabi SAW masuk kepadaku

dan aku berkata kepadany4 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflatl
saudara laki-laki Abu Al Qu'ais meminta izin, tetapi aku tidak

memberinya izin hingga aku meminta izin kepadamu'. Nabi SAW

bersabda, 'Apa yang menghalangimu memberi izin kepadanya? Dia
adalah pamanmu'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

laki-laki itu bukan dia yang menyusuiku, tetapi yang menyusuiku

adalah istri Abu Al Qu'ais'. Dia bersabda,'Berilah izin kepadanya,

sesungguhnya dia adalah pamanmu, celakalah engkau'." Oleh karena

ifu, maka Aisyah biasa berkata, "Haramkanlah karena susuan apa

yang kamu haramkan karena nasab."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Jika knmu menampakkan sesuatu atau

menyembunyikannya -hingga Firman-Nya- menyalcsikan").

Demikian dikutip oleh Abu Dzar. Adapun para periwayat selainnya

mengutip kedua ayat itu secara keseluruhan. Kemudian disebutkan

hadits Aisyah tentang kisatr Aflah (saudara laki-laki Abu Al Qu'ais).
Hal ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang

menyusui. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada Firman-Nya,

"Tidak ada dosa atas mereka pada bapak-bapak mereka", karena

bagian ini masuk kandungan kedua ayat itu.

Adapun lafazh, "Berilah izin kepadanya, sesungguhnya dia

adalah pamanmu", dan perkatiumnya pada hadits lain, "Paman

adalah seperti [kedudukanJ bapak", menjadi bantahan mereka yang

mengatakan bahwa hadits diatas tidak memiliki kaitan sama sekali

dengan judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadits

ini sebagai isyarat bantahan terhadap mereka yang tidak suka melepas

kerudungnya ketika berada di depan pamannya dari pihak bapak

ataupun dari pihak Ibu, seperti dikatakan Ath-Thabari dari Daud bin
Abi Hind, dari Ikrimah dan Asy-Syabi, bahwasanya dikatakan tentang
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keduanya, l4t\3.\ Li,rliii CE 'ftli r{1r lp I }U*i'; d, f t- t d
t4;t "tt t e,i + G)q'#U U;*.*-ifi {mewgapa tiduk disebutkan

paman dari pihak bapak dan pamaru dari pihak ibu dalam ayat ini? "
Makn keduanya berknta, "Karena mereka akan menyebutkan sifat-
sifat si perempuan kepada anak-unak merekn, knrena itu keduanya
tidak menyukai seorang perempuan melepaskan kerudungnya kettka
berada di dekat pamannya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu).
Namun, hadits Aisyah tentang kisah Aflah menolak pandangan
keduanya dan ini termasuk perkara yang mendalam dalam judul-judul
bab yang disebutkan Imam Bukhari.

10. Firman Altah, r.,,t" i,,-ir 6 Upt ,*Afui4tlai?ttrb1
W,*Li*,|a

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-mataikat-Nya bers halawat
untuk NabL Hai orang+rang yang bertman, bershalawatrah kamu
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.r, (es.

Al Ahzaab [33]:56)

i--(:y,:,st i>*, ,*jy:t, + l, i!3 irit; ,g:;:t i jG

:!foA ,lr*-.;J .itr;'oj;-lt6 i.t ,lv .ir,l":t

Abu Al Aliyah U"rt*u, "shalawat A[; adalah pujian-Nya
kepadanya di sisi malaikat, sedangkan shalawat malaikat adalah doa."
Ibnu Abbas berkata, "Mereka bershalawat, yakni mereka mendoakan
keberkahan. Niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi),
yakni Karni menguasakanmu."
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a)L iyl' ff i,r 
'J;r 

6. ,Ea; ir '€)?i,L i f *
r3 -r'k W,t ; ; i,ss t,tl; i'.t'rt'rK ;rt';l-
i{-ur V"* e|A\;\)\ e'4bk )ZJ )1 *'t
lt:terit{ e,s.,(* * )1 *, # 'Y 

!:6

w\;
4797. Dari Ka'ab bin Ujrah RA, "Dikatakan, 'wahai Rasulullah,

adapun salam kepadamu kami telah mengetahuinya, lalu

bagaimanakah shalawat kepadamu?' Beliau bersabda,'Ucapkanlah;

Ya Allah, bershalawatlah [limpahkanlah rahmat/karunial untuk

Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engknu

bershalawat [melimpahkan rahmat/knrunial untuk keluarga lbrahim.

sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah,

berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana

Englau memberkahi keluarga lbrahim, sesungguhnya Engkau Maha

Terpuji dan Maha Mulia'."

jA'-K'#t rii, i,r J;t ( ,uij ivUjljt t^u,, ,rj r
'42* ,u;r, !* #'u'k ;;itri; i,:ivrol;

&'616.k ,p Jl &')#,-PY't't.AG\)l ;'
Lk ,'LLJ )i *, # &,eij;rt,f Ck liC.et;t.

ilG ,rj ,t $'rr?# , -+,trYtst-

-e'!rJ.j,eG.\JL'4b 
k

.AG\)\: eri.\e|s.,6.6 )LJ )It )H
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4798. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkat4 "Kami berkata,
'Wahai Rasulullah, ini adalali salam, bagaimana kami bershalawat
kepadamu?' Beliau bersabda,' (Jcapkanlah; Ya Allah, bershalawatlah

fiimpahkanlah rahmat/karunial untulr Muhammad hamba-Mu dan
Rasul-Mu, sebagaimana Engknu bershalawat fmelimpahknn
rahmat/karunial untuk keluarga lbrahim, dan berkahilah Muhammad
dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi keluarga
Ibrahim'."

Abu Shalih berkata, dari Al-Laits, "Kepada Muhammad dan
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi keluarga
Ibrahim." Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi
Hazim Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari yazid, dia
berkata, "Sebagaimana Engkau bershalawat [melimpahkan
rahmaUkarunia] untuk lbrahim, dan berkahilah Muhammad dan
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan
keluarga Ibrahim."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "sesungguhnya Allah dan malaikat-
malaiknt-Nya bershalawat untuk Nabi... '). Demikian disebutkan Abu
Dzar. Adapun periwayat lain mengutip hingga Firman-Ny4 ,,Salam

penghormatan."

io!.rlt isrtjrr iy""i ,lkftir '+ * 'oj$ i\t'al:" ,i$at i.i jti @bu

Atiya berkata, "shalawat Allah adalah puji'an-Nya kepadanya di sisi
para malaikat, sedangkan shalawat malaikat adalah doa). Ibnu Abi
Hatim meriwayatkannya dan dari jalur Adam bin Iyas, '.Abu Ja,far
Ar-Razi menceritakan kepada kami, dari Ar-Rabi' -yakni Ibnu Anas-

sama seperti ini', dan pada bagian akhimya ditambahkan kata Lj
(Untulotya\.
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o;7-,:o;LJ- toNt:b',it ,5,6 (bnu Abbas berkata, "Meretm

bershalawat artinya merelm memohon keberkahan'). Ath-Thabari

menukilnya dengan sanad yang maushul dai jalur Ali bin Abi
Thalhatr, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, 4t *'o;A(mereka
bersalawat untuk Nabi), dia berkata, "Mendoakan keberkahan

untuknya." Maka terjadi kesesuaian dengan perkataan Abu Al Aliyah,
hanya saja ia lebih khusus. Kemudian aku ditanya tentang penisbatan

shalawat kepada Allah dan bukan salam, lalu diperintatr kepada orang-

orang mukmin untuk bershalawat dan salam, maka aku berkata,

"Mungkin salam untuknya memiliki dua makna; yaitu penghormatan

dan ketundukan, maka kaum mukminin diperintah mengucapkan

salam karena kedua hal ini benar dari mereka, sementara Allah dan

malaikat-malaikat-Nya tidak dibolehkan tunduk kepadanya, maka hal

itu (salam) tidak dinisbatkan kepada mereka untuk menghindari

adanya kesalahpahzrman. Namun, ilmu yang benar ada di sisi Allatr
swr."

'*{hiJ i#-al (Niscaya Kami perintahkan kamu [untuk

memerangiJ, yalcni Kami menguasaknnmu). Demikian tercantum di
tempat ini, namun tidak memiliki kaitan dengan ayat meskipun

terdapat dalam surah yang sirma. Barangkali ia hanya berasal dari
penyalin naskah. Penafsiran ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Ath-
Thabari menukilnya juga dengan sanad yang maushul dat', jalur Ali
bin Abi Thalhah, 'dit'O{iJ (Kami akan menguasakanmu atas

mereka). Abu Ubaidatr mengatakan juga sepertinya. Begitu pula yang

dikatakan As-Sudi.

i:i?\JtU* i>L.lr $i itr I jLl i- :p (Dikatakan: Wahai

Rasulullah adapun salam atasmu maka kami telah mengetahuinya).

Dalam Hadits Abu Sa'id yang sesudah ini disebutkan, "Kami berkata,

'Wahai Rasulullah'."." Ivlaksud 'salam' adalah apa yang diajarkan

Nabi kepada mereka dalam tasyatrud, fu:r;>171-,3' 6 an; i{.ti
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'l-l&V1(Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi, juga rahmat Allah

dan keberkahan-Nya). Adapun yang bertanya tentang itu adalah Ka'ab

bin Ujrah sendiri sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari
jalur Al Ajlah, dari Al Hakam bin Abu Laila, dari Kaab bin Ujratr.

Kemudian pertanyaan tentang itu juga terjadi pada Basyir bin
Sa'ad (bapaknya An-Nu'man bin Basyir). Sementara dalam hadits

Abu Mas'ud yang dikutip Imam Muslim disebutkan, & ilt )jlrStSi

;ut 
'oi jr; Xi,r vji : y U. 'H. 'i iui iscb i. );L d;; e *j *v ht

t|!1b ,;/ 1.15i |!tb (Rasulullah SAW datang kepada kami pada

majlis Sa'ad bin Ubadah, maka Basyir bin Sa'ad berkata kepadanya,
"Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepademu, lalu
bagaimana cara kami bershalawat untulcrnu?"). At-Tirmidzi
meriwayatkan dari jalur Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurahman bin
Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, 1L3!.c7;i irr itl it A
si>&-.lr & ffl,v:Jbl;d lt l?,r{:rfli ,e,Jr (Ketitra turun Firman-

Nya, 'Sesungguhnya Allah dan malailcat-Nya bershalawat...' knmi
berlrnta, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui [caral salam

[untulcrnuJ, lalu bagaimanakah [caral shalawat [untulonuJ ? ).
tirlb i.l'Ut'r;$i (Lalu bagaimanakah bershalawat untubnu?).

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, g|!1i ,;-J'r;$l @ogaimana

knmi bersalawat untulonu?). Abu Mas'ud menambahkan dalam

riwayatnya,tiiri ,l rg* 'i; ,tl@pabila knmi bersalawat dalam

shalat-shalat kami). Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu
Hibban juga meriwayatkan dengan tambatran ini.

) ",;) )i ,*i # ,)b|p ;+, tjj lucaptrantah; ya Ailah

bershalawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad). Dalant

hadits Abu Said disebutkan , U:r"ai3,* # ft luntu* Muhammad

hamba-Mu dan Rasul-Mu).
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etJ.l )1 e'4:, * (Sebagaimana englcau bershalawat untuk

keluarga lbrahim). Maksudnya, telah berlalu dari-Mu shalawat untuk

Ibrahim dan keluarga Ibrahim, maka kami meminta dari-Mu shalawat

untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, karena hal itu lebih

utama, sebab apa yang didapatkan oleh yang utama lebih patut untuk

didapatkan oleh yang lebih utama. Dengan ini, terjadi pemisatran

perkara yang masyhur batrwa syarat tasybih (penyerupaan) hendaknya

faktor sesuatu yang diserupakan adalah lebih kuat. Kesimpulannya,

penyerupaan di sini bukan untuk melekatkan yang sempurna kepada

yang lebih sempurna, tetapi termasuk penggagungan, atau termasuk

menjelaskan keadaan yang tidak diketatrui dengan apa yang diketahui.

Adapun shalawat untuk Muhammad SAW adalah lebih kuat dan

sempurna.

Sebagian memberi jawaban lain -berdasarkan bahwa

penyerupaan itu termasuk melekatkan yang sempurna kepada yang

lebih sempurna- yang kesimpulannya; Penyerupaan itu untuk seluruh

kelompok dengan seluruh kelompok, karena seluruh keluarga Ibrahim

lebih utama daripada seluruh keluarga Muhammad, sebab dalam

keluarga Ibrahim terdapat para nabi, berbeda dengan keluarga

Muhammad. Namun, jawaban ini tidak sesuai dengan apa yang

dijelaskan secara detail pada kebanyakan jalur hadits. Ada juga

jawaban lain bahwa yang demikian itu sebelum Allah

memberitahukan kepada nabi-Nya bahwa dia lebih utama daripada

Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Ini serupa dengan yang tercantum

dalam riwayat Muslim dari Anas, ri- :'pi *V\, ib'e. ,:'6 y'.'t'oi

'l".tj.\3ri 'jf ,$1t'P (Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAll,

"Wahai sebaik-baik manusia", beliau bersabda, "fht adalah

Ibrahim").

callt*.|,J\ sJ, ((Jntuk keluarga lbrahim). Demikian yang

disebutkan di kedua ternpat ini, dan saya akan menjelaskan masalah

ini secara detail pada penrbatrasan tentang doa. Pada akhir hadits Abu

&
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Sa'id disebutkan, 't, '*n G iyL,lt; (Dan salam sebagaimana yang

lcnlian ketahui).

etr-.y)T J'c-irs.;r )-Li- )T ,*i #.f ,!, (untuk

Muhammad dan l<ehnrga Muhammad sebagaimana Englau
memberlahi keluarga lbrahim). Maksudny4 AMullatr bin Yusuf
tidak menyebutkarU "keluarga lbrahim" dalam riwayatnya dari Al-
Lais, tetapi hal itu disebutkan Abu Shalih pada hadits di atas.

Demikian juga diriwayatkan Abu Nu'aim dari jalur Yatrya bin Bukair
dari Al-I^aits.

gt-, ,;r( ;1eilt TtOnu Abi Hazim menceritalcan lrepada kami).

Dia adalah Abdul Azizbin Salamah bin Dinar.
tqr3tt)3)tt (Dan Ad-Darawardi). Dia adalatr Abdul Aziz bin

Muhammad.

Ui- I (Dari Yazid). Dia adalah Ibnu Abdullatr bin Syaddad bin

Al Had (guru Al-l,aits) dalam riwayat ini. Maksudnyq keduanya

meriwayatkannya dengan sanad Al-Laits seraya menyebutkan
"keluarga Ibrahim", sebagaimana disebutkan Abu Shalih dari Al-
Laits.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya bershalawat untuk
selain Nabi, berdasarkan kalimat, "IJntuk keluarga Muhammad".
Adapun mereka yang tidak membolehkan bershalawat untuk selain

Nabi menjawab bahwa diperbolehkannya bershalawat untuk selain

Nabi jika diucapkan setelah shalawat untuk Nabi, sedangkan jika
diucapkankan secara sendiri untuk selain Nabi, maka tidak
diperbolehkan. Alasannya, bahwa shalawat adalatr syiar bagi Nabi,
maka orang lain tidak boleh bersekutu dengannya dalam hal ini. Oleh
karena itu, tidak boleh dikatakan, "Abu Bakar shallahu 'alaihi

wasallam", meskipun maknanya benar. Namun, boleh dikatakan,

"Shalawat Allah atas Nabi dan shiddiqnya atau khalifahnya", dan

yang seperti itu. Hal serupa tidak boleh dikatakan, "Muhammad Azza
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wajalla" meskipun maknanya benar, karena lafazh ini adalah pujian

yang telatr menjadi syr'ar tersendiri untuk Allah SWT, dan tidak boleh

bagi yang lain bersekutu padanya. Tidak ada hujjah bagi ymtg

memperbolehkan mengucapkan shalawat untuk selain Nabi secara

tersendiri berdasarkan firman Allah, 'F kl @an bersalawatlah

[berdoalahJ untuk mereka),dan sabda Nabi, ;J( ,frl { &k'#t
(Ya Allah bershalawatlah untuk keluarga Abu Aufa), dan perkataan

istri Jabir, -*ji HJJI ilti ,g\) ei *"p \ershalawatlah

kepadalcu dan suamilar Maka beliau mengucapkan, "Ya Allah,
bershalawatlah untuk keduanya"),karena semua itu terjadi dari Nabi

SAW, dan bagi yang berhak boleh memberikan haknya sesuai

kehendaknya, dan selainnya tidak boleh melakukan sesuatu dalam hal

ini kecuali seizin pemilik hak, sementara tidak dinukil dari beliau izin
tentang itu. Alasan lain yang memperkuat larangan adalah bahwa

shalawat untuk selain Nabi akan menjadi syiar bagi para pengikut

hawa nafsu. Mereka bershalawat untuk ahli bait dan selainnya yang

mereka agungkan.

Apakah larangan ini hukumnya haram, atau makruh, atau

sekadar menyelisihi yang lebih utama? Ketiga pandangan ini
disebutkan An-Nawawi dalam kitab Al Adzkar, dan dia menguatkan
pendapat kedua (makruh). Ismail bin Ishaq meriwayatkan di dalam

kitab Ahkam Al Qur'an karyanya dengan sanad yang hasan dat'.

Umar bin Abdul Azizbahwa ia menulis, "Amma ba'du, sesungguhnya

orang-orang telah mencari amal dunia dengan amal akhirat, dan

sekelompok pembuat cerita mengada-adakan dalam shalawat untuk
khalifah-khalifah mereka dan pemimpin-pemimpin mereka menyamai

salawat untuk Nabi, apabila suratku ini datang kepadamu, maka
perintahkan mereka supaya shalawat mereka hanya untuk Nabi, dan

doa mereka kepada kaum muslimin, lalu meninggalkan apa yang

selain itu."
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Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang
shahih,dia berkata, ,:iAt {p n" e'{t ,b ll,gf ,{"'a>Ut 4U I
]&*:r 9r;l;,:i6 t;/-J!J, ;,$i lriao* sah shalawat untuk seseorang

kecuali untuk nabi, tetapi bagi kaum muslimin dan muslimat adalah
permohonan ampunan). Abu Dzar menyebutkan bahwa perintah
shalawat untuk Nabi tedadi pada tahun ke-2 H, dan ada yang
mengatakan sejak malam isra'.

11. Firman Altah, ,;i t\Sri g-$G tjk I
"langanlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti

Musa.,, (es. AI Ahzaab [33]: 69)

,'rl*,, yviit & lt J;.JG,jv& irr '€1;;,^ 
o_ri *

r;k) rrsi G$,t4i 6; Jw tt d;, (.; >L; ak ;:;L1
.(Vt 1' Q otsl $a & h' ** ai rr1,i ;irs

4799. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ..Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya Musa adalah seorang laki-laki yang
pemalu, dan itulah firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa;
maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka
katalran. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan
terhormat di sisi Allah'."

Keteransan:

(Bab "Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti
Musa"./. Disebu&an sebagian kisatr Nabi Musa dengan bani Isra'il.
Hal ini telatr disebutkan dengan sanad-nya secara panjang lebar pada
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pembahasan tentang cerita para nabi. Ahmad bin Mani' meriwayatkan

dalam Musnad-nya. Begitu juga Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim

dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas, dari Ali, dia berkata, 1r*
s Gl'o,it ,'^ai ui :;;t b.t?t F. ,:tt ,Lia ca ,S#rtLi:ra, ai
,1. ,|,Gi & y o:;i rt;ei zKf:at ?ttt V6 ,EL. t'ti$ ,(- ".srs'*

ts4rjJla ,,b.rt+l(Musa dan Harun naik ke gunung lalu Harun

meninggal dunia. Bani Israil berkata kepada Musa, 'Engkau telah

membunuhnya, sesungguhnya dia lebih lembut terhadap kami

daripada engkau dan lebih mencintai kami'. Mereka pun

menyakitinya karena hal itu. Maka Allah memerintahkan malaikat

untuk membawa Harun, lalu melewatkannya di tempat-tempat

pertemuan bani israil, maka mereka mengetahui penyebab

kematiannya). Ath-Thabari berkata, "Kemungkinan inilah yang

dimaksud 'menyakiti' pada firman-Nya, 'Dan janganlah kamu seperti

orang-orang yang menyakiti Musa'." Saya berkata, "Namun apa yang

terdapat dalam kitab Shahih lebih benar, hanya saja tidak ada

halangan bahwa suatu ayat turun karena dua sebab atau lebih."
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l i; .eU,'g rA .'W.ti,, : a 7,,^1 .'#/.tr, c-ru- it;.;
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ht'^i '.ri t::*; ok 3rJr'ht'o 1,.-\t it:1, g l, l4
,yl ,ilrir;.:ir i1t, ,q-" ,; :,J Jv: .iv .r>.r.r#
"r*rt .1 JLJ) .Lrlr',rlt,lrt:.,,:-r' .r:;ti,t i-d, ,i* ,luj k,
't-tt:6ifj1 & :t *U,i+ry)6bf .5X-
'ri 

)" s2 :tt,i!i-(, ;:r.Efur 
'Jy;;it 

n\lt :;jtfur
,rS:d-

c

',Jt-t

i;rAk :qtj)s f& ;.t Jti3 .'d,v\,e*\.r;t'rl {,
.!1ilr ,7;r .iu'yst:'g,ttr.Irrtrr |uiat .qr\r u

Dikatakan: Mu' aaj iz iin artinya mengalahk ar^. B imu,j iziin artinya
melepaskan diri. Mu' aaj iziyya artinya mendahuluiku/mengalahkanku.

Sabaquu artinya mereka luput. Laa yu'jizuun artinya mereka tidak
luput. Yasbiquuna artinya mereka luput dari (adzab) Kami. Kata
bimu'jiziin artinya melepaskan diri. Makna mu,ajiziin adalah
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mengalahkan. Maksudnya, setiap salah satu dari keduanya

menampakkan kelemahan sahabatnya . Mi'sy aar artinya sepersepuluh.

Dikatakan al ukul artinya buah. Kata baa'id dan ba'id adalah sama.

Mujahid berkata: Laa ya'zubu artinya tidak tersembtny. Sailul arim;

Arim adalah bendungan; Maksudnya air merah yang dikirim Allah ke

bendungan, lalu membelahnya dan menghancurkannya hingga

memenuhi lembah dan melewati kedua sisinya, lalu air itu menghilang

dan kembali mengering. Air merah itu tidak berasal dari bendungan,

tetapi adzab yang dikirimkan Allah kepada mereka dari arah yang Dia

kehendaki. Amr bin Syurahbil berkata: Al 'Arim adalah tanggul

penahan banjir dalam bahasa penduduk Yaman. Ulama selainnya

berkata: Al 'Arim artinya lembah. As-Saabighaat artrnya baju-baju

besi. Mujahid berkata: Yujaaza artinya disiksa. A'izhukum biwaahidah

(aku menasehati kamu dengan satu kali), yakni dengan ketaatan

kepada Allah. Matsnaa wa furaada.' satu dan dua. At-Tanaawusy

artinya mengembalikan dari akhirat ke dunia. Wabaina maa

yasytahuun (di antara apa yang mereka sukai), yakni antara harta,

ffi*, atau perhiasan. Bi'asyyaa'ihim artinya dengan yang seperti

mereka. Ibnu Abbas berkata: Kal jawaabiy artinya seperti lubang di

tanah. Al Khamth adalah kayu araak. Al Atsl artinya ath+harfa ' (enis
tumbuhan). Al Arim artinya yang keras/dahsyat.

Keterangan:

(Surah Saba'. Bismillaahirrahmaanirrafuiim). Kata surah dan

basmalah tidak tercantum pada selain Abu Dzar. Surah ini diberi

nama dengan yang ada dalam kalimat, '# ,f, ?. oltl 'fi

(Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda [kelarusaan TuhanJ di
tempat kediaman mereka). Ibnu Ishaq dan lainnya berkata, "Dia
adalah Saba' bin Yasyjab bin Ya'rub bin Qahthan. Dalam riwayat

Imam At-Tirmidzi dari hadits Farwatr bin Missik, dia berkata, 4 JJi

,g?1 tj "p')l'd l'6 rif;t \t ?\1 ,V ts,ilr jir i- ,lhi ;lui ,Stl u' *'

II
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,;iri'& e,ttsi rr'e a,6r ,*-lt 'c?p ,i, &.l'Et.i loitrrunkan
mengenai saba' apa yang telah diturunkan, maka seorang laki-laki
berknta, "Ya Rasulullah, apakah Saba' itu, tanah atau perempuan? "
Beliau menjawab, "Ia bukan tanah dan juga bukan perempuan, tetapi
ia adalah seorang laki-laki yang memiliki l0 anak dari Arab, 6
berjalan ke arah kanan, dan 4 berjalan ke arah biri."). Dia berkata,
"Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, Hadits Ibnu Abbas dan Farwatr telah dinyatakan
shahih oleh Al Hakim." Ibnu Abi Hatim menukil tambahan dalam
hadits Farwah, dia berkata, ,flbti.ir e't d oU ?:i tl of iirr 

'JH6-

d ?. os ""\ ,i? 1? e.L,71 a,i6 ,ili,riii q!r;- or';;i ;\j
eQ q lt S?j Y- ,hr'i jA (dU, (ya Rasulultah, sesungguhnya

saba' adalah kaum yang memiliki kemuliaan pada masa Jahiliyah,
lalu aku khawatir mereka akan murtad sehingga alar memerangi
mereka. Beliau bersabda: Alat ttdak diperintahkan sesuatu tentang
mereka, maka turunlah ayat "sesungguhnya bagi lcaum Saba, ada
tanda [kelansaan TuhanJ di tempat kediaman mereka". Maka
seorang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa itu Saba'?,,).
Ibnu Abdul Barr menukil riwayat yang menguatkannya dalam kitab Al
Ansab dari hadits Tamim Ad-Dari; dan asarnya adalah kisah Saba'.
Ibnu Ishaq menukil secara panjang lebar di awal Sirah Nabawiyah.
Ibnu Abi Hatim menukil sebagiannya dari jalur Habib bin Syahir dari
Ikrimah, dan dari jalur As-Sudi.

r .rjir-i t.i; .et;,'qF6 'Er,,u*r.,ug*,a-F6
,d,.6 u-rd ,-it;: ,',e.w.:'u_$l,.li, ur'y;- $ri#- .,ri4-1 os*
ryb'F'$'oi r;,Q:9 ,t7r2 ,y "-i" 

(Mu,aajiziin artinya mengalahkan.

Bimu'jiziin artinya melepaskan diri. Mu,aajiziyya artinya
mendahuluiku/mengalahknnku. sabaquu artinya mereka luput. Laa
yu'jizuun artinya mereka tidak luput. Yasbiquuna artinya merekn
luput dari (adzab) Kami. Kata bimu'jiziin artinya melepaskan diri.
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Malcna mu'ajiziin adalah mengalahkan. Malaudnya, setiap salah satu

dari keduanya menampakknn kelemahan sahabatnya.) Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah dalam surah Saba' [34] ayat 5, t:Jii'U$tt

;ragt;l t:r.t;); C (Dan orang-orang yang berusaha untuk [menentangJ

ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahknn

[menggagalkan adzab KamiJ), "Yakni'i[lt!, (mengalahknn)".

Dikatakan bahwa makna mu'aajiziin adalatr menentang/melawan, atau

mengalahkan. Sedangkan mu'jiziin artinya menisbatkan sifat lemah

selain mereka. Sedangkan kata bimu'iiziin, mrtn$in yang dimaksud

adalah ayat dalam surah Al Ankabuut ayat22, f\\t O';t FA €1St
,tLL-Jt r! \j (Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri [dari

adzab AllahJ di bumi dan tidak [pula] di langit). Ibnu Abi Hatim

menukil riwayat serupa dari Abdullah bin Zrtbair melalui sanad yang

shahih.

Kalimat eU,"eFd tidak tercantum dalam riwayat Al Ashili

dan Karimah, tetapi yang tercantum adalah kalimat 'd,tJi OayGi
nampaknya itu adalah sisa perkataan Abu lJbaidah sebagaimana yarrg

telah saya kemukakan. Adapun kalimat Lt...t# Abu ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 59, S,-$r'i#i-|Jt
t.ia;rlriis (Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira,

bahwa mereka akan dapat lolos [dari kekuasaan AllahJ). Secara

majaz artinya mereka luput/melewati. ol;rtt-I i'#l (Sesungguhnya

mereka tidak dapat melemahkan [Allah]), yakni tidak dapat

lupuVlolos. Sedangkan kalimat $:tY- diriwayatkan Ibnu abi Hatim

dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid dalam {irman-Nya surah Al
Ankabuut 129) ayat 4, tlti,J-j-bi ydisr'oilliy-lt yil pttaukah

orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka

akan luput dari [adzabJ Kami?), yakni melema]rkan Kami. Adapun
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kalimat ,g.a):tip.&; hanya terdapat dalam riwayat Abu Dzar

berulang kali, sedangkan periwayat lain tidak menyebutkannya.

Sedangkan kalimat iA.Jl jgt;l menurut Al Farra' artinya adalah

menentang/melawan. Ibnu Abi Hatim meyebutkan melalui jalur Yazid
An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya gayG,
dia berkata, "Artinya adalah mereka memusuhi". Semua yang
disebutkan adalah semakna.

'P ,':4 (Mi'syaar artinya sepersepuluh) Abu Ubaidah berkata

tentang firman Allah dalam suuah Saba' l34l ayat 45, 6 3q 6U.6t

i*i, (sedang orang-orang kafir Maliah itu belum sampai menerima

sepersepuluh dari apa yang telah Kami berilcan kcpada orang-orang
dahulu iru), "Yakni Pqllf $';* (sepersepuluh dari apa yang Kami

berilran kepada merelw)". Al Farra' berkata, "Maksudnya, orang-
orang Makkah belum sampai menerima sepersepuluh dari kekuatan,
jasmani, anak, dan jumlah onmg-orang sebelum mereka yang telatr
Kami hancurkan."

l;:irft'iui (Dikatatran, al ulad artinya buah).Abu Ubaidatr

berkata tentang firman Allah dalam suratr Saba' [34] ayat rc, $l;6i
y'-, (yang ditumbuhi [pohon-pohonJ yang berbuah pahit), ,,Al

Khamth adalah setiap pohon yang berduri, sedangkan al ukul artinya
buah".

t -, .r,, .
-Vtj'fii.3 *2u. (Kata baa'id dan ba,id adalah sama). Abu Ubaidah

berkata tentang firman Allah, dalam suratr Saba' 134! ayat lg, tt) t jui
6fJl',F.V6. (Maka mereka berkata, "ya Tuhan kami jauhkanlah

jarak perjalanan kami".) "[ni adalah kalimat majaz yang mengandung
doa".
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i-ri 1 i+fr1 |+6 SUj lU"iolrid berkata: Laa ya'zubu artinya

tidak tersembunyi). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Warqa' dari Ibnu Abi Najih seperti ini.

iJ..lr p.ir 
'P 

lSattat arim artinya bendungan). Demikian dinukil

oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar dari

Al Hamawi disebutkan *syadiid" sama dengan pola kata "azhiim".

lk i (Membel ahny a). Demikian dinukil kebanyakan periwayat.

Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Dzar disebutkan , i 2i',i

(memancarkannya). Dia berkata, "lnilah yang lebih tepat. Dikatakan,

'batsaqtu an-naltra', artinya aku menahan air sungai dan

mengalirkannya ke arah lain."

" ,,", ?-

#tt i)i tt;ii)v (Hingga keduanya melewati kedua sisinya).

Oemitian ya.rg dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam

riwayat Al Hamawi disebutkan, i;lnJ,r yang merupakan bentuk ganda

dari kata a-? (tcetunl. Namun, pernyataan ini dianggap musykil,

karena konsekuensi redaksinya adalah; air naik melebihi kedua kebun,

dan kedua kebun naik melebihi air. Namun, dijawab bahwa maksud

naik di sini adalah hilang. Artinya hilanglah nama 'kebun' dari

keduanya. Dengan demikian maknanya adalah; hilanglah kedua kebun

itu dari keberadaannya sebagai kebun. Lalu pemberian nama 'kebun'

untuk apa yang mereka gunakan mengganti adalah untuk

menyesuaikan.

ij,--lr ;';\r lcir;k lt @i, merah itu tidak berasal dari

bendungan). Demikian dikutip oleh kebanyakan periwayat, yakni

dengan kalimat, 'min as-sadd' (dai bendungan). Sementara dalam

riwayat Al Mustamli disebutkart, 'min as-sail' (dari banjir). Lalu

dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,'min as-suyuul' (dari air bah).

Atsar dari Mujatrid ini dinukil juga oleh Al Firyabi melalui sanad

yang maushul, dia mengatakan dengan kata 'as-sadd' pada kedua
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tempat itu. Lalu dia mengutip juga dengan kat4'fasyaqqahu' dan

'alal jannatain' sebagai bentuk ganda dari kata 'jannah', sama seperti

riwayat mayoritas pada semua tempat tersebut.

$tilt ii, ati,i,i ,ft ,fl ,priri;iir iil, 1F?'i. :*'Jsr
(Amr bin Syurahbil berkata: Al Arim adalah tanggul penahan banjir
dalam bahasa penduduk Yaman. Ulama selainnya berkata: Al Arim
adalah lembah). Perkataan Amr dinukil Sa'id bin Manshur dengan

sanad yang maushul dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah
(yaitu Amr bin Syurahbil), dan disebutkan sama sepertinya. Ibnu At-
Tin berkata,"Al Musannaat (tanggul) adalah sesuatu yang dibangun di
tengah lembah untuk menirmpung air sehingga dapat dialirkan ke
permukaan tanah. Seakan-akan dia mengambil dari kalimat 'aramatul
maa" artinya pergi ke segala aratt." Al Farra' berkata, "Al Arim adalah

al musannaat (tanggal) yang biasa menahan air dengan tiga pintu.
Mereka pun meman faatkan air itu dari pintu pertam4 kemudian dari
pintu kedua, lalu dari pintu ketiga. Air ini tidak habis hingga datang

musim penghujan tatrun berikutnya. Mereka adalah kaum yang hidup
dalam kenikmatan. Ketika mereka berpaling dari membenarkan Rasul

dan kafir, maka Allah memecahkan bendungan itu. Negeri mereka

ditenggelamkan dan rumah-rumah mereka ditimbun pasir dan

dihancurkan. Sampai kehancuran mereka dikenang dalam pepatah

Arab. Mereka berkatq "Mereka berpecah-belah seperti kaum Saba'."

Adapun pemyataan selain beliau diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

dari Utsman bin Atha', dari bapaknya, dia berkata, "AI Arim adalah

nama lembah." Sebagian mengatakan al arim adalah nama berang-

berang yang menghancurkan bendungan. Ada juga yang mengatakan

ia adalah sifat banjir yang diambil dari kata'araamah (air bah).

Sebagian mengatakan ia adalah nama hujan yang sangat deras.

Menurut Ibnu Abi Hatim, ia adalah kata jamak yang tidak ada bentuk

tunggalnya. Abu Ubaidah berkata, "Banjir arim bentuk tunggalnya

adalah araamalt, yaitu bangunan yang digunakan menampung air dan

digunakan mengairi permukaan tanah. Air yang ada itu dibiarkan
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untuk jalarurya perahu. Itulatr yang dinamakan aramaat dart bentuk

tunggalnya arimah."

L:l:Dt : Urir.tl-lr (As - S aabi ghaat artinya b aj u-b aj u bes i). Abtt

ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam surah Saba' [34] ayat ll, '$&t tsl

?U'ru, yakni (buatlah) baju-baju besi yang luas lagi panjang (besar)'"

', a iii- 6:)Gi- :".t-aGi i$:, (Muj ahi d b erkat a : Yuj a az a artiny a

disiksa).Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Najih

darinya. Kemudian dari jalur Thawus, dia berkata, "Ia adalah

pertanyaan yang sangat teliti pada hari perhitungan. Barangsiapa

diperlakukan seperti itu, niscaya akan disiksa. Dialah orang kafir yang

tidak ada ampunan untuknYa."

Catatan:

Dikatakan bahwa ini adalatr ayat yang paling baik dalam

membatasi kekufuran. Pengertiannya batrwa selain kekufuran maka

tidak sama dengan itu, seperti firman Allah dalam surah Thaahaa [20]

ayat 48, j;t ak ,i ,* egl';sils"tungglrhnya telah diwahyuknn

kepada kami bahwa sil<sa itu [ditimpaknnJ atas orang-orang yang

mendustakan dan berpaling".), dan firman-Nya dalam surah Adh-

Dhuhaa l93l ayat 5 ,?? aii'AU;-J'/: (Dan kelak Tuhanmu pasti

memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu [hatiJ kamu menjadi puas),

dan firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraal12layat 30, "#' '4

f 
',* #-ip-Ij (Dan apa musibah yang menimpa kamu maka

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah

memaaflrnn sebagian besar [dari kesalahan-lresalahanmuJ), $1
firman-Nya dalam surah Al Israa' llTl ayat t+, 1'5r-l' # ffi'S
(Tiap-tiap orang berbuat menuni keadaannya ma;ing-mgsing)' dlnt

firman-Nya dalam surah Az'Zttmar [39] ayat 53, r]]'i ;i]lt Srq' tt 
"tl

I
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'fht o-b (Kataknntah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui

batas terhadap diri mereka sendiri."), dan firman-Nya dalam surah

An-Nuur [24] ayat22, a;i,lti'&,Pt ]if fi-'t1 (Danianganlah

orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara

kamu). Ayat terakhir ini dinukil Imam Muslim dalam Shahihnya da,.i.

Abdullah bin Al Mubarak sesudah hadits tentang berita dusta, dan

pada pembahasan iman dalam kitab Mustadrak Al Hakim dari Ibnu

Abbas tentang firman Allah dalam surah Al Baqaratr 12) ayat 260,

,;i'#.;;$ii 1ot"n tetapi agar hatiku tetap mantap).

iJ$ "+[,s3t:;it.J 
1' *k <1.,4'JJu;t> (A'izhutatm

biwaahidah [alat hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja],

yalai dengan ketaatan kepada Allah. Matsnaa wafuraadaa; satu dan

dua). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang mausfrzl dari Ibnu

Abi Najih dari Mujahid seperti ini.

U,L:r ,;ir-; f'o+ ilr ;jt3t (At-Tanaawusy artinya

mengembalikan dari akhirat ke dunia). Al Firyabi menukil dengan

sanad yang maushul da-'i Mujahid tentang firman-Nya dalam surah

Saba' 134) ayat 52, S} 4r |jj jrt (bagaimanakah mereka dapat

mencapai [keimanan]), dia berkata, "Yakni mengembalikan dari

tempat jauh, dari akhirat ke dunia." Dalam riwayat Al Hakim dari

jalur At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ,ti6t a ;t
#.99i 6a (bagaimanakah mereka dapat mencapai [keimananJ dari

tempat yang jauh). dia berkata, "Mereka meminta dikembalikan dan

itu bukan waktu kembali."

,'.p:)'ti )lt'ri )6 A :o.q$A-G ,y.i (Wabaina maa yasytahuun [di

antara apa yang mereka sukail, yalvti ltarta, anak, atau perhiasan)-

Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul daijalur Mujahid

sama sepertinya tanpa disebutkan kata 'perhiasan'.
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'4,6\€g\ (Bi asyyaa'ihim artinya dengan yang seperti

mereka). Bagian ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yang maushul

dari Mujahid, "Sebagaimana dilakukan oleh asyaa' mereka

sebelumnya", dia berkata, "Yakni orang-orang kafir sebelum mereka."

,p\\t ',H f.#g yffl( 4# 'i.t'Sti lnnu Abbas berknta: Kat

jawaabiy, yalcni seperti lubang di tanah). Bagian ini telah disebutkan

pada pembahasan tentang cerita para nabi. Dikatakan, al jawaabiy

adalah jamak dari kata jaabiyah, artinya telaga tempat

dikumpulkannya sesuatu. Sedangkan al jaubah minal ardh artinya
dataran rendah, maka tidak mungkin dijadikan penafsirxr kata al
jawaabiy. Namun, hal itu dijawab bahwa kemungkinankata jaabiyah

ditafsirkan dengan jaubah, dan tidak dimaksudkan bahwa keduanya

berasal dari akar kata yang sama.

t"{:-.lr ilt,l6;i,l' itre ,3ri1r i.l,ijr (Al Khamth artinya kayu

araak, al atsal adalah tharfa', al 'arim artinya yang dahsyat).
Pernyataan terakhir ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, dan

ia diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang maushul dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, semua ini disebutkan secara

terpisah-pisah.

1. Firman Atlah, ll-jt

uSehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka,
mereka berkata, "Apakah yang telah diftrmankan oleh Tuhan-mu?,,

Mereka menjawab, "(Perkataan) yang beilar", dan Dia-lah Yang
Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Qs. Saba' [3al: 23)

tj,t'&"i6 riu ,j6'€,F',* Ly 6,?
'JJrltit',ir',

l*'/ J J

i.c,t ,.1 t c .
ot29 V.l 9rr4

-a

,t tt\ :J_fi- ,irr;{,kl#-,Jv:* *

660 - FATITUL BAARI



u:* l:lt d)\t\t ;o ri1 :Jv & {" hr ,t nr

'* Li tir; gtr"* iL + lfk d.ra,6tbL WLr-igs>,'st
,'/it Ut ;r'At Jo e$.rju 6J, Jv tirl $s g*
-,r*'6'; i,LZ. t-ti;ai"tr'uf,r;-:"lr ii# q4
t:r15,,-tstt'# - od J ;i:r,l'? *. L,g'e') )
er:. r. j tlrii e iu u J\?\t t<;)i ; ,:^i: ; J\

'Sl avl( Clt: ,t#t-'oi'#'qt1Jirt ar;i Cj,;oGilr ,i .tAr
ti? ?;. 6 iv u';:f , Ju{,-{:k 

^iV 
w;l4<.,' i rU'rf

.13t'u ? jr itg:t +'u:4 dk'r k tk,
4800. Dari Amr, dia berkata: Aku **Ornr* Ikrimah berkata:

Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Nabi Allah
bersabda, "Apabila Allah menetapkan satu urusan di langit, maka

para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka sebagai tanda

ketundukan terhadap firman-Nya, seperti bunyi rantai di atas batu
yang licin. Apabila telah dihilangknn ketalatan dari hati mereka,

mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?"
Mereka menjawab, "(Perkataan) yang benar", dan Dia-lah Yang

Maha Tinggi lagi Maha Besar'. Lalu hal itu didengar oleh pencuri
pendengaran. Adapun para pencuri pendengaran ini sebagiannya di
atas sebagian yang lain -Sufyan menggambarkan dengan telapak

tangannya, lalu dia memiringkannya dan merengangkan antara jai-
jarinya- ia mendengar kalimat itu, lalu menyampaikannya kepada

yang di bawahnya, kemudian menyampaikan lagi kepada yang berada

di bawahnya, hingga disampaikan kepada lisan tuknng sihir atau

tukang ramal/dukun, terkadang ia telah dilimpa suluh api sebelum

menyampaikannya, dan terkadang juga ia telah menyampaikannya

sebelum ia ditimpa suluh api, lalu ia berdusta dengan seratus
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kedustaan, maka dikatakan: Bukankah dia telah mengatakan kepada

kita hari ini begini dan begini serta begini dan begini? Maka dia pun

dibenarkan dengan ucapan yang dia dengar dari langit."

Keterangan:

(Bab "Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka,

mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?"

Mereka menjawab, "(Perkataan) yang benar", dan Dia'lah Yang

Maha Tinggi lagi Maha Besar").Imam Bukhari meriwayatkan Hadits

dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari Amar, dari Ikrimah, dari Abu

Hurairah. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

:t11J' ..J y'lr ir & til(Apabila Allah menetapkan suatu urusan

di langit). Dalam hadits An-Nawwas bin Sam'an yang dikutip Ath-

Thabarani dari Nabi SAW disebutkan, 'otl:-J' crivi ,liurli,r /3 ri1

L''.li ,$h) r:?i r*., d1* 
"r;Ltt ,pi'g". rif ,ar )'f 'uiu-* *,

"j t:JE .zKair & y,.#'trrt -, * t 6; ?nt'^liS!,i--b'^;i:r'g';$\i
, I'*r * *,".# ,',it Jtt uf; jf rir iiii iL :? (Apabita Ailah

berbicara dengan wahyu, maka langit bergoncang hebat karena takut

kepada Allah. Apabila penduduk langit mendengar hal itu, maka

mereka pingsan dan bersungkur sujud. Maka mereka yang pertama

kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, lalu Allah berbicara

kepadanya dari wahyu-Nya apa yang dikehendaki dan sampailah dia

kepada para malaikat. Setiap kali dia melewati langit, maka ditanya

oleh penghuninya, "Apa yang diucapkan Tuhan kita? Dia menjawab,

"Kebenaran". Lalu dia membawa hal itu kemana diperintahkan).

$tib-? 'aSi>U, U,? (Malaikarmalaikat memukulkan

sayapnya sebagai sikap tunduk). Dalam riwayat lain disebutkan

' khu dh' a an an' y ang berarti kh a adhi' iin (dalam keadaan tunduk).
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oftii r*'i-.rif€ lSeakan-akan bunyi rantai di atas batu

yang licin). Maksudnya, perkataan yang didengar itu seperti bu.ry
rantai di atas batu. Ini seperti kalimat pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan, uifiJr'12)bS il'r)b (Berdering seperti dering

lonceng), dan ia adalah suara malaikat yang membawa wahyu.lonceng), dan ia adalah suara malaikat yang membawa wahyu. Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ii g;;" giuri,r /* ri1

.abl)t lt b fr oi;; tt'i,fi yr-,tdt Se 4..i1.:t z)abs'ziib 9t1r7;lt

a,Jr <L! q u\ tj4 @pabila Allah berbicara tentang suatu wahyu,

maka penghuni langit mendengar gemerincing seperti gemerincing
rantai diatas batu yang licin, maka mereka pun terkejut dan mereka

mengira itu termasuk perkara kiamat. Lalu beliau membaca, "Hingga

ketika dihilangkan..."). Asal hadits ini ada pada riwayat Abu Daud
dan selainnya. Imam Bukhari menukilnya dengan sanad yang

mu'allaq dan mauquf, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang
tauhid. Al Khaththabi berkata,"shalshalah artinya suara besi apabila
bergerak dan saling berbenfuran satu sama lain." Seakan-akan riwayat
yang ada menggunakan huruf shad, maksudnya perumpamaan pada

kedua tempat itu adalatr semakna. Adapun yang terdapat pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan dan juga di tempat ini
maknanya adalah, "Menarik rantai besi di atas batu yang keras, dan

suara yang keluar dari keduanya adalah sama."

ittSi-e sJb (Di atas batu yang licin). Pada surah Al Hijr

ditambahkan dari Ali bin Abdullah, "lIlama selainnya berkata -yakni
selain As-Suffan- 'hal itu sampai kepada mereka'." Dalam hadits Ibnu
Abbas yang dikutip Ibnu Mardawaih, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, frip ly,tLJt Jpi * Jf-lit lUot*
tidaklah hal itu turun kepada penghuni langit melainkan mereka

pingsan).

Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Al
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dari sekelompok laki-taki Anshar, bahwa mereka berada di sisi Nabi

SAW, tiba-tiba terlihat bintang jatuh dan bersinar terang. Beliau

bersabda, "Apa yang kalian katakan mengenai hal ini jika teriadi

pada masa jahiliyah?" Mereka berkata, "Kami mengataknn telah

meninggal seorang pembesar atau telah lahir seorang pembesar."

Beliau bersabda, "sesungguhnya ia tidak dijatuhkan karena kematian

atau kelahiran seseorang, tetapi Tuhan kita jika menetapkan suatu

urusan, maka pembawa arsy bertasbih, kemudian bertasbih yang

sesudahnya, hingga tasbih itu sampai ke langit dunia. Kemudian

mereka berkata kepada pembawa arsy, 'Apa yang diucapkan Tuhan

kalian?'."). Hanya saja dalam riwayat At-Tirmidzi tidak disebutkan,

"Dari beberapa laki-laki Anshar".

a -lr tj#j (Para pencuri pendengaran).Dalamriwayat Ali

yang dikutip Abu Dzar disebutkan dalam bentuk tunggal dan ini lebih

jelas.

o,4rJci G.ti;,".'s tlliJ i5ql$r'e)t '* O'l ibl;. tk $eperti

ini, sebagiannya di atas sebag:ron ronf tofn, digo*barkan oleh sufyan

dengan telapak tangannya lalu dimiringkannya kemudian

direnggangkan di antara jari-iarinyal. Suffan yang-dimaksud adalah

Ibnu Uyainah. Dalam riwayat Ali disebutkan, ';p. 
e-P 9#. O$,',-i:o'J)

,F O\i t4bi; W ,;4t * gbt (Sufuan menggambarkan dengan

tangannnya seraya memisahkan di antara jari-iari tangannya yang

kanan dan menegakkan sebagian di atas sebagian yang lain). Dalam

hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Mardawaih disebutk un, ';k o€

;1,'r, o:rtiJ.J-:A,'u*iuA,$ {q (Bagi setiap kelompok iin
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memiliki tempat duduk di langit. Mereka mendengar wahyu darinya).

Ali menambalrkan dari Suffan, ei! *\i ,/lr4- o-!; lningga

sampai ke dunia lalu dia menyampailan ...).

O*u3ir ti yr3t gtJ.,P (Kepada lisan tukang sihir atau tukang

ramal/dukun). Dalam riwayat Al Jurjani disebutkan, "Kepada lisan

yang lainnya", sebagai garrti lafazh "fukang sihir". Namun ini ada.lah

kesalahan dalam penyalinan naskah. Dalam riwayat Ali disebutkan,

"tukang sihir dan tukang ramaVdukun", demikian juga dikatakan Sa'id

bin Manshur dari Suffan.

tl ... i"(LJt'J1\1 t;f; (Terkadang suluh api mengenai...).

Terdapat konsekuensi bahwa urusan dalam hal itu terjadi menurut

batasan yang sama, sementara hadits lain berkonsekuensi bahwa yang

selamat di antara mereka sangat sedikit dibandingkan yang terkena

suluh api. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari Suffan -sehubungan

hadits ini- dikatakarr, \f fL f * ,fi &,s jy,itt '.ii . 
ts $r?

i,L:t (Maka yang ini melemparkan kepada yang ini, dan yang ini

lrepada yang ini, hingga disampaikan ke mulut tulwng sihir atau

tukang ramal/dulan).

,(.-Jt tf, '** g$'1agt +'0,4 y.s nV W'q# ea

berdusta bersamanya seratus kedustaan maka dibenarkan dengan

sebab kalimat yang didengar dari langit). Ali bin Abdullah
menambahkan dari Suffan, sebagaimana telatr disebutkan pada tafsir
surah Al Hijr, ,;$ a$3t G; ttr*j $i tG Le<i&i tt ?,i-€4'J
otl..L-Jt 'H'6* (Mereka berkata, 'Bukankah ia telah mengabarkan

kepada kita hari ini dan ini almn terjadi begini dan begini, lalu kita
mendapatinya adalah benar', karena kalimat yang dia dengar dari
tangit).Dalam hadits Ibnu Abbas di atas disebutkan, *? i6ir'o,i;;-ii6
'l-.f;re*i./dr 'q6llt *t 043li. 9,|o\4'gr'ia$ $3j lortratatean

pada tahun ini akan terjadi begini dan begini. Hal itu didengar oleh
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jin, lalu mereka mengabarknnnya kepada tukang ramal, lalu tukang

ramal mengabarkan kepada orang-orang, dan mereka mendapatinya

seperti itu). HaL ini akan dipaparkan dalam masalatr takdir di akhir

pembahasan tentang tauhid.

Gata:lg'l:

Pada tafsir suratr Al Hijr di aktrir hadits ini disebutkan dari Ali
bin Abdullatl, "Aku berkata kepada Suffan, 'Sesungguhnya seseorang

meriwayatkan darimu, dari Amr, dari Ikdmah, dari Abu Hurairah,

batrwa dia membac4 furigha (dikosongkan)'. Maka SuSan berkata,

'Demikianlah qira'ah Amr firakni Ibnu Dinar), aku tidak tatru apakah

dia mendengarnya seperti ini atau tidak'." Bacaan seperti ini

diriwayatkan juga dari Hasan, Qatadah, dan Mujahid. Adapun bacaan

yang masyhur adalah fuzzi'a (dihilangkan). Ibnu Amir membacanya

fozi'a, artinya terkejut. Adapun makna furigha adalah dihapus apa

yang ada di dalam hati mereka.

Suffan berkata, "Demikian bacaan Amr, aku tidak tahu apakatr

dia mendengarnya seperti ini atau tidak." Lalu Su$ran berkata, "Ini
adalah bacaan kami." Al Karmani berkata, "Jika dikatakan,

'Bagaimana diperbolehkan suatu bacaan jika tidak didengar

langsung?' Maka dij awab,' Barangkali madzhabnya memperbolehkan

suatu bacaan meski tidak didengar langsung selama maknanya adalah

benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, meski hal ini mengandung

kemungkinan dibenarkan, tetapi jika ditemukan kemungkinan lain

maka itu lebih utama, dan inilah yang dipatrami dari perkataan Suffan,

"Aku tidak tahu apakah dia mendengarnya langsung atau tidak", yang

dipahami bahwa maksudnya dia mendengarnya dari Ikrimah yang

menceritakan hadits itu kepadanya. Kesimpulannya, beliau tidak

merasa cukup dalam menukil Al Qur'an dengan mengambil dari

mushhaf saj4 tetapi harus dinukil juga melalui pendengaran secara

langsung.
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Adapun perkataan Su$an, "Ini adalah bacaan kami", maknanya

ia sesuai dengan jenis bacaan yang dia pilih, maka boleh dinisbatkan

kepadanya sebagaimana dinisb atkan kepada selainnya.

2. Firman Allah, )t* qtib'rS4 ,y. I i*t it ,^ bt

uDia tidak lain hanyalah pr)rurf prrirgrton bagi k|mu ,"Oro^
(menghadapi) adzab yang keras.n (Qs. Saba' pal a6)

F *ht *Ut*:Svt:.ia?nt *>,f& qt*
e3J-i 6 $u ,"d:-i tltl;*v .iGQ r:- :Jui i, *-,ri tLst

7;irf :jG

Su; .t*y 7,i? |s'i- u. €;t: ;f ,iu .J. ,ju \G!.G
l=4s ej tui:ii 

'hr JiGYa; fflju * ,1 ;
4801. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Suatu hari Nabi SeW rruit

ke bukit Shafa dan berseru,'Yaa shabahaahl'Maka berkumpullah
kepadanya kaum Quraisy. Mereka berkata, 'Ada apa denganmu?'

Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat kalian jika alru mengabarkan

bahwa musuh akan menyerang kalian pada pagi atau sore hari?
Apakah kalian akan mempercayaiku?' Mereka berkata, 'Benar!'

Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah pemberi

peringatan bagi kalian sebelum (menghadapi) adzab yang keras'.

Abu Lahab berkata, 'Celakalah engkau, apakah untuk ini engkau

mengumpulkan kami?' Maka Allah menurunkan firman-Nya,
'Celakalah kedua tangan Abu Lahab'."
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Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan

bagi kamu sebelum [menghadapi] adzab yang keras')' Disebutkan

hadits Ibnu Abbas tentang turunnya firman Allah' u4\t 43:;b\$1:)

(Danberilahperingatankepadakerabat.kerabatmuyangterdekat),
yang telah dijelaskan secara detail pada surah Asy-Syu'araa"
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fry(6
35. SURAH AL MALAAIKAH (FAATHIR)

:o"t-? et JJ3 .:il; (ii1\ Iru,,;r,;t'.*4st
y )qu';ti;it;fi Js: .:6\ t'J;t),pJ

,,);'t tltt- t*i :e'-r- *tf D.r.^1"rr
Mujahid berkata: Al eithmiir artinyapembungku. Or, ,-,, *r.

Mutsqalah sama dengan mutsaqqalah. rbnuAbbas berkata; Al Haruur
adalah angin yang bertiup di malam hari, dan &s-samuum adalah angin
yang bertiup di siang hari. Ulama selainnya berkata: Al Haruur adalah
angin yang bertiup di siang hari dengan adanya matahari. Gharabiibu
suud artinyahitam pekat, yaitu al ghirbiib.

Keterangan:

(surah Al Malaaikah dan yaas iin. B ismil rahirrafumaanirrafuiim).
Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat
selainnya tidak mencantumkan surah, yaasiin, dan basmalah. yersi
yang lebih tepat adalah yang tidak mencantumkan kata ..yaasiin,,,

karena ia akan disebutkan secara terpisah.

atrlt zttll'*idr @l eithmiir artinya pembungkus biji [kulit ori\).
Demikian disebutkan Abu Dzar. sementara periwayat serainnya
menyebutkan, "Hal ini dikatakan Mujahid.', Al Firyabi menukilnya
dengan sanad yan} maushur dai_ Ibnu Abi Najih, dari Mujahid sama
seperti itu. sa'id bin Manshur menyebutkan dari Ikrimah dari Ibnu
Abbas, "Al Qithmiir adalah kulit halus yang membungkus biji [kulit

:'+t"-- ,SG

u <':siflt>
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ari]." Abu I-Ibaidatr berkat4 "Al Qithmiir adalah bagian atas yang ada

bijinya."

*.i, ritT'*1 <l1-'*.t?i> o&'i.t'J'6i (bnu Abbas berkata:

Gharabiibu suud ar tinya hitam pelca4 yaitu al ghirbiib). Selain Abu

Dzar menambahkan, *Al Ghirbiib adalah yang sangat hitam pekat."

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas, "Dia berkata, 'Al Ghirbiib adalah yang hitam dan sangat

pekat'."
"ziilr'Lifr| (Mutsqalah sama dengan mitsqalah [seberatJ). Bagian

ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan ia adalah perkataan

Mujahid. Dia berkata, "Jika engkau meninggalkan mutsqalah -yak'ni

mitsqalah (seberat)- niscaya mereka akan menggantinya."

)4ur'e$lri g)u))tlit :aV ;1t Soi lttnu Abbas berkata: Al

Haruur adalah angin yang bertiup di malam hari, dan os-samuum

adalah angin yang bertiup di siang hari). Bagian ini tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini, dan telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan.

s:"12-lt'gj l6rur'til,'Jl :l:t J'6i (Jlama selainnya berkata: Al

Haruur adalah angin yang bertiup di siang hari dengan adanya

matahari). Pernyataan ini tercantum di tempat ini dalam riwayat An-

Nasafi, dan ia adalah perkataan Ru'bah sebagaimana telah disebutkan

pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.
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)z')try
36. SURAH YAASIIN

?p ,:rt ,q;t12)t Ab i:;;*i) .'iii, ('j;a> ,bd
cr+ji ?* 'il y ,<-a' orU o\ .,pju e:ir*)t
# 9r:,tb4<s#t or6i u:,q e*\1 ,f\t
<b ,i:> t;aa ;rtrk q,Xi,;!t ;r UJ'--J'";r:6ry)

?'i:r..7llr * ri r*G, .r ;r) ro ;&,'r pffir ;

L/4

,1u'.

*4)9

9 .-?

.'€*.6
c I lz 'z-

'.4iL--s,

€;v> ,,t& i.t'Js:
(rtiV) .r;-n <ofuS

.\,-te*,
Mujahid berkata: Fa'azzaznaa artinya kami kuatkan. yaa

hasratan alal ibaad (alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-

hamba itu); Kerugian mereka itu dikarenakan olok-olok mereka
terhadap para rasul. An Tudrikal qamar (untuk mendapatkan bulan),
yakni cahaya salah satu dari keduanya tidak menutupi cahaya yang
lainnya, dan tidak boleh bagi keduanya hal it:u. Saabiqun nahaar
(mendahului siang), yakni keduanya saling susul menyusul dengan
cepat. Naslakh (kami tanggalkan), yakni Kami keluarkan salah
satunya dari yang lainnya, dan setiap salah satu dari keduanya berjalan
seperti hewan ternak. Fakihuun artinya mereka takjub. Jundun
mufudharuun (tentara yang dikumpulkan), saat perhitungan (hisab).
Disebutkan dari Ikrimah; Al Masyfuuun artinya yang penuh muatan.
Ibnu Abbas berkata: Thaa'irulatm artinya musibah-musibah kamu.
Yansiluun artinya mereka keluar. Marqadinaa artinya tempat keluar

t_ t;.;P (tji,zAr) d* *
.ittu+ (it*r'\ l->'r.;
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kami [kubur]. Afuhainaahu artinya kami memeliharanya.

Malraanatilatm dan makaanulatn fteadaanmu) adalah sama-

Keteransan:

(surah Yaasm). Bagran ini tidak tercantum dalam riwayat Abu

Dzar di tempat ini dan yang benar adalatr riwayat yang

menyebutkannya.

tfri...ll, <rf:p> 146zJ Sriii TUuiattid berkata: Fa'azzaznaa artinya

ksmi lcuatkan). Bagan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar,

dan ia tetah dinukil At Firyabi dengan sanad yarrg maushul darj jalur

Mujahid.

lurj|3t$1t #l;- iri ,1;rlir *i';; ris (aa hasratan

alal ibaad [alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba

itul; Kerugian mereka itu dikarenakan olok-olok mereka kepada

terhadap rasul). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul

seperti itu, Sa'id bin Manshur menukil dari Suffan, dari Amr bin

Dinar, dari Ibnu Abbas, batrwa dia membaca'yaa fuasratal ibaad

(alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba itu).

L, ef(Ai4 -1r .-.11t3r 4c> .t' "<Ft srii i'| (tntuk

mendapatlran matahari.... Mendahului siang.... Kami tanggalknn . -. ).

Semua ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan'

lultr 'H (b'641 (hewan ternak yang sepertinya). Al Firyabi

menukilnya juga dengan sanad yangmaushul daijalur Mujahid. Dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksud kata mitsl di tempat ini adalah

perahu." Dia menguatkannya dengan kata sesudahnya, #/ 'g ot)

(Dan jika kami menghendaki niscaya Kami menenggelamkan mereka),

karena penenggelaman tidak terjadi pada binatang ternak'
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oW OJ4*> (Fakihuun artinya mereka takjub). Dalam riwayat

selain Abu Dzar disebutkan, "foakihuutt " sesuai dengan bacaan yang
masyhur. Adapun bacaan yang pertama diriwayatkan dari ya'qub Al
Hadhrami. Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul da/,
jalur Mujahid. Abu Ubaidah berkata, "Barangsiapa yang membacanya
'faakihuun' maka maksudnya adalah 'yang banyak buahnya,. Al
Hathi'ah berkata:

,s ,;!ar,J !) oS'r*li eftj
Engkau memanggillru dan mengaku,

memiliki susu dan leurma melimpah di musim panas.

Kata laabin dan taamir berasal dari kata laban (air susu) dan
tamr (ktrma), karena ia mengacu pada pola kata'faa'irun' artinya air
susu yang banyak dan kurma yang banyak. oleh karena itu faakihun
artinya buah yang banyak. Adapunfokihuun adalah bacaan Abu Ja'far
dan Syaibah, yang mengacu kepada pola kata farifuuun dan kata
dasarnya adalah faakihah (buah-buahan) sehingga artinya adalah
bersenang-senang dan menihnati.

7r4t .ri ttl$;i"i* (Tentara yang dihadirkan [dikumpulkanJ
saat perhitungan [hisabJ). Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat
Abu Dzar, dan ia dinukil Al Firyabi dengan sanad ymtg maushul dai,
jalur Mujahid, seperti itu.

j1.,,..Jlt 1iry'':.-ilr; (Al Masyhuun artinya yang penuh muatan).

Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah
disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Serupa
dengannya disebutkan dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukilnya
dengan sanad yang maushul dad, sa'id bin Jubair dengan sanad yang
hasan.
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f")r f"l-Jlti'i-, #-it:*:" (Surah Yaasiin.

Bismillaahirrahmaanirrafuiim). Demikian tercantum dalam riwayat

Abu Dzar di tempat ini, dan periwayat selainnya tidak

menyebutkarulya.

|<31Li lt'r-, i';tJ ,!*',t-;t J'6i (Ibnu Abbas bert<ata,

"Thaa'irukum indallaah [bagian-bagian kamu di sisi AllahJ, yaloi
musibah-musibah knmu".). Telah disebutkan pada pembahasan

tentang cerita para nabi dan Ath-Thabari melalui jalur lain dari Ibnu

Abbas, dia berkat4 "Thaa'irulam artinya amal-amal kamu." Abu

Ubaidah berkatq "Thaa'irulatm artinya bagian dari kebaikan dan

keburukan kamu."

t;';;- @ry) (Yansiluun artinya mereka keluar). Penafsiran

ini dinukil Abu Hatim melalui sanad yang maushul dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'*qr j r+*;i'&ilt(,i :d j2,'o@ (it*r\,'il:jt t,g,rt $t -i)
(Marqadinaa artinya tempat keluar kami. Firman-Nya, "Afushainaahu

artinya Kami memeliharanya." Firman-Nya'Makaanatuhum' dan
'makaanuhum' [tempat merekal adalah sama). Semua ini tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Pada pembahasan mendatang

akan disebutkan penafsiran lain kata 'afushainaahu', padapembahasan

tentang tauhid. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Yaasiin 136) ayat 67,

fr113t 4e ;r:Z:.a (Pastilah Kami rubah merekn di tempat mereka

berada), dia berkata, "Kami akan membinasakan mereka di tempat-

tempat tinggal mereka." Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,
'$413i oji 7e;5, 'f(ata makaanah dan makaan adalah satu

(semakna)."
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t. Firman Auah, rJiJ' f-y'' t-# 4i tQ W. rt-eo o",U-u

" Dan m atah ari berj alan' di temp af p eredarannya D em ikianlah
ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.,,

(Qs. Yaasiin [36]: 38)

,f P, *a?" ,k 4t'{ * :Jv'&?nr *ar\i sri ,y
tr.3r i.;; ori ,srrt'i, (l t-:Jwr.3r *tt ..t:2 ;a*st

o ,o,., e..rr1 a. t.o....it;',Jt'd.1 'ri-J"J e +.t tl:ti ,i$ *t t;jr?t't ii
'ooo

.(t.lil' i, '*w u.s q';nj-t rt-){ i,.1,2st21 ;6 l'; U.*
4802.Dari Abu Dzar RA, ai" U"*"t", "Aku bersama Nabi SAW

di masjid pada saat matatrari terbenam, maka beliau bertanya, 'llahai
Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana matahari terbenam?,Aku
berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda,
'Sesungguhnya ia pergt dan bersujud di bawah Arsy, dan itulah

firman Allah, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui'."

;t;15'**r#\t ,k dt';t- ,JG\I sri c
.,f-At |.;.i 6tl* :Jv (QW.gr* I:.lt.Jrj;

4803. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi
SAW tentang firman Allah, 'Dan matahori berjalan di tempat
peredarannya', beliau bersabda, 'Tempat peredarannya adalah di
bawah Arsy'."
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I&!e@:
(Bab fi.rman Allah, "Dan matahari berialan di tempat

peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha

Mengetahui').DisebutkanhaditsAbuDzar""qkuberadadisisinabi
sAw di masjid saat matahari terbenam, lalu beliau bertanya, 'wahai

AbuDzar,tahukahknmukemanamatahariterbenam?'Akuberkata'
'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'' Beliau bersabda'

'sesungguhnya dia pergi bersujud di bawah Arsy dan itulah firman-

Nya,,,Danmatahariberjalanditempatperedarannya...,hinggaakhir
uyat." Demikian dia menyebutkannya secara ringlcas'

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ishaq bin Ibratrim dan Abu

Nu'aim, t1)'r-+ ,e?i'tes ,# ,P"its lpergi hnyla sampai di

bawah Arsy di sisi Tuhan-nya)'Diamenanrbahkan ' t4'"i:i't'Y';J'i

'H,Ji iE u; o'r $$ :ikt'Cx*L qt Lfl'x i;k;'o1 
"*';r

t*:;i;,,:,t 'ii;',J,Jirb 
n'i'"tni *bf (Kemudian ia meminta izin

dan diizinlran, dan hampir-hampir ia meminta izin dan tidak

diizinlrnn, lalu ia meminta syafaat dan menuntut' apabila yang

demikianterjadimalrndilratalran,,,Terbitlahdaritempatmu',,dan
itulah firman-Nya, "Dan matahari berialan di tempat

peredarannya,,.).Tarrrbatransepertiinitelahdisebutkanjugadari
setain Abu Nu'aim seperti tetah kami sitir terdahulu'

,j,i $ ';#.,tin',;;rr5:jw 15 * Pt * }i''J2 uJr tj't:'

l'#t'cii 
thttt.- (Alat bertanya kepada Nabi SAW tentang firman

Altah, ,Dan matahari berjalan di tempat peredarannya'. Beliau

bersabda,"TempatperedarannyaadalahdibawahA'sy")'Demikian
diriwayatkanWaki'dariA'masysecararingkas,dandinukildarisegi
makna, karena dalam riwayat pertama bahwa Nabi SAW yang

bertanya, "Apakah engkau tahu dimana matahari terbenam'\" Dia

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'"
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;:;\ |-*,i'i:U ,? |,Jk V$ G"tunsguhnya ia pergi bersujud

di bawah Arsy). Dalam riwayat Obu *u'u*iyah dari Al A'masy

sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, udf

# * *'c.rrbi 'rij &. u 6€i ,g'"t* ;i,:tr ;lisiui -;k
1';r- 'lL.i1 ,fj j ** a2 gesungguhnya ia pergi dan meminta

izin bersujud lalu diizinkan. Seakan-akan telah dikatakan kepadanya,

"Terbitlah dari arah engkau datang." Maka ia pun terbit dari
tempatnya terbenam. Kemudian beliau membaca, "Itulah tempat

peredarannya") dia berkata, "Ini adalah bacaan versi Abdullah."
Abdurrazzaq meriwayatkan dari Wahb dari Jabir dari Abdullah bin
Amr sehubungan dengan ayat ini, dia berkata, "Tempat beredamya

adalah ia terbit lalu dikembalikan oleh dosa-dosa bani Adam, apabila

telah terbenam maka ia selamat dan sujud lalu meminta izin dan tidak
diizinkan. Ia berkata, 'Sesungguhnya pe{alanan masih panjang dan

bila aku tidak diizinkan maka aku tidak akan sampai'. Lalu ia ditahan

menurut apa yang dikehendaki Allah. Kemudian dikatakan, 'Terbitlah
darimana engkau terbenam'. Beliau berkata, 'Kemudian sejak hari itu
hingga hari kiamat tidak bermamfaat lagi keimanan seseorang'."

Kalimat "di bawah trSy'', dikatakan bahwa ia adalah saat

matahari berada sejajar dengan Arsy. Hal ini tidak menyelisihi firman-
Nya dalam surah Al Kahfi [18] ayat 86, 'd--.*i 

f eqrt 6*s @io

melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam).

Karena yang dimaksud adalah batas melihat matahari saat terbenam.

Sedangkan sujudnya di bawah Arsy terjadi sesudah terbenam. Hal ini
merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa yang

dimaksud 'tempat beredarnya' adalah batas akhir perjalanan matahari,
yaitu hari terpanjang dalam satu tatrun.

Dikatakan juga bahwa tempat beredarnya adalah akhir
perjalanannya jika kehidupan dunia telah berakhir. Al Khaththabi

berkata, "Kemungkinan yang dimaksud 'tempat beredarnya di bawah
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Arsl, bahwa ia menetap di bawah Arsy dengan satu bentuk yang tidak

dapat kita ketahui. Mungkin juga makna 'beredar di bawah Arsy'

adalah menurut apa yang tercantum dalam kitab yang ditulis awal dan

akhir alam, dimana peredaran matahari berhenti dan berakhir semua

aktifitasnya. Sementara sujudnya di bawah Arsy setiap malam tidak

menghalangi perputarannYa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna zhahir hadits menyatakan

bahwa maksud 'beredar' adalatr keberadaannya setiap hari dan malam

saat sujud, dan lawannya adalatr berjalan yang diungkapkan dengan

kata tajrii (berlari).
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-Lr;r6
37. SURAH ASH-SHAAFFAAT

cot3,7 l-,n :$*. p6j|y :"lI o ygr> :\^r"-,')u'1

.f;V lrry .U.t;',- nf, .u'y'i- tlr'i', .;.G'JS a oit;"'t

J L;j J'; .p*:.\t; 
"t 

sr, fo.i ,*. 4t * sitt
1t.ci*i {s'At yfs o}:fr .L,bZr'"i "A;L'J'i't3ri.
oG.als>t;t r,*;'rW ,SS rU4t r;j #t;LUat
eLir'*;*'rat),jw hr i6; .rjr yr:r Lti fir1,;r: ,ilr

p jtZs, '*a> ,q6 i.t ,].u: ,.-,t*t.J.'ftX- pt:p1,5 niftt
t 'o 'o c lz z e:r|rl .6-;t wjj y-;t :t'r-' (f€';lt gt*).;5.;,y3r

jg:t ,Lr.!.. 'fr .t3:l_,)- :t)r-:j *;r.vc-: fr-t b'fr"
:ol;). j*; .;A f':J- (y-r+5lr e * g'ft>.i-Sj'

' 
.;ri^Jt :.:ti,trr .(r:'>L .,t1fi.

Mujahid berkata: 'dan mereka menduga-duga tentang yang

ghaib dari tempat yang jauh', yakni dari setiap tempat, dan mereka

menduga-duga dari segala sisi. Dufuuuran artinya dibuang (diusir).

Waashib artinya kekal. Laazib artinya yang lengket. 'Kamulah yang

datang kepada kami dari kanan", yakni kebenaran. Ini adalah

perkataan orang-orang kafir terhadap syetan-syetan. Ghaul adalatr

sakit perut. Yunzafuun artinya akal mereka tidak hilang (tidak mabuk).

Qariin (pendamping), yakni syetan. Yuhra'uun artinya seperti cara

berjalan cepat. Yazifuun artinya berjalan agak cepat. ll/a bainal
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jinnati nasaban artinya dan nasab dengan jin. Orang-orang kafir
Quraisy berkata, 'Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, ibu-
ibu mereka adalah anak-anak perempuan jin." Allah berfirman,
"Sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka benar-benar akan
dihadirkan", yakni akan dihadapkan untuk dihisab. Ibnu Abbas

berkata: Lanahnu ash-shaaffuzn (sungguh kami benar-benar bershaf-
shaf), yakni malaikat. Shiraathul jahiim (ialan jahannam), yakni
tengalr-tengah jahannam. Lasyauban artinya makanan mereka

dicampur dan dipanaskan dengan air yang sangat panas. Madfuuuran

artinya terusir. Baidhun malotuun, artinya mutiara yang tersimpan.
'Dan Kami abadiknn untulorya (pujian yang baik) di kalangan orang-
orang yang datang kemudian', yakni diceritakan kebaikannya.

Yastaskhiruun artinya tuhan mereka sangat menghinakan. Ba'l artinya

sesembahan (patung). Al Asbaab artinya langit.

Keteransan:

(Surah As h- Shaaffaat. B ismillaahirrafumaanirrafuiim).

,F b oiJtit ,gk ,F'u,C*.gk'u uroil;i.:r1 ,'au,i Jaj

i;f Lrf .i:.r5"*t1 .t:i:;-ri?tt .qE (Mujahid bertrata: 'dan merekn

menduga-duga tentang yang ghaib dari tempat yang jauh', yaloi dari
setiap tempa4 dan mereka menduga-duga dari segala sisi. Dufuuuran

artinya dibuang (diusir). Waashib artinya kekal. Laazib artinya yang
lengket). Semua ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar,
sebagiannya telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan. Al Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya dalam surah Saba' 134) ayat 53, Oiri':)

9t3i'U /ur(dan mereka menduga-duga tentang yang ghaib dari

tempat), mereka berkata, "Ia adalah tukang sihir, tukang ramal, dan

penyair", dan pada firman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat [37] ayat

11, +j) P'U'it:A, $l lsesungguhnya Kami menciptakan mereka
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dari tanah liat), yal<ni lengket. Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya

dalam surah Ash-Shaaffaat l37l ayat9, "9-orr"e(iS'@i {ao" fugl

mereka siksaan yang kekal), yakni terus menerus. Sedangkan firman-

Nya, 911 ab "U (dari tanah liat),yakru yang lengket."

o$5). it's't;At |dt * 4, ,f ulfu lxamulah yang datang

kepada kami dari kanan", yaloi kebenaran. Ini adalah perkataan

orang-orang kafir terhadap syetan-syetan). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, "Yakni Jin." Lalu Iyadh menisbatkannya

kepada mayoritas. Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul

dari Mujahid, "sesungguhnya kalian dahulu datang kepada kami dari

arah kanan. Dia berkata, 'Orang-orang kafir mengatakannya kepada

syetan-syetan'." Tanpa menyebutkan kalimat tambahan. Maka hal ini

menunjukkan bahwa ia adalah penjelasan dari Imam Bukhari. Masing-

masing kedua riwayat itu memiliki sisi pandang tersendiri. Bagi yang

menukil dengan lafazh'yakni jin', maksudnya menjelaskan apa yang

dibicarakan, yaitu syetan-syetan, sedangkan yang menukil dengan

kata 'kebenaran' maksudnya adalah penafsiran kata yamiin (kanan),

yakni dahulu kamu datang kepada kami dari sisi kebenaran, lalu

kalian menyamarkannya kepada kami. Hal ini didukung oleh

penafsiran Qatadah, "Dia berkata, 'Manusia berkata kepada jin,

dahulu kamu datang kepada kami dari arah yamiin, yakni dari jalur

surga, lalu kalian menghalangi kami darinya.

bth*,b"i 'A;rL Liii r '09,;,;" 

f et J'i (Ghaut adatah sakit

perut. Yunzafuun artinya akal mereka tidak hilang (tidak mabuk).

Qariin (pendamping), yalcni syetan). Penafsiran ini tidak tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Al Firyabi menukil dengan sanad yang

maushul dari Mujahid sama seperti itu.

.jflt 4{ ot-X- (Yuhra'uun seperti cara berjalan cepat).

Penafsiran ini dinukil juga Al Firyabi dari Mujahid.
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,::;ir ; i,tlSr oli- fr*Wun artinya berialan agak cepat)-

Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan ia telatt

dikutip dengan sanad yang maushul da,jl Abd bin Humaid, dari syibl,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatri{, tgntang firman-Nya dalam suratt

Ash-Shaaffaat [37] ayats+, o j1- $t, JJt (Kemudian kaumnya datang

kepadanya dengan bergegas), dia berkata, *Al Waziif artinya berjalan

dengan cara naslan. Naslan adalatr berjalan cepat dengan langkah-

langkah pendek.

t! ...L., 4t ,;i (Dan nasab denganiin.J' Penafsiran ini tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan.

'23";t';lr ,olblr'# ,/& i.t J'6i (bnu Abbas berkata: Lanahnu

ash-shaaffuun [sungguh kami yang bershaf-shafl, yalcni malaikat).

Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dan telatr disebutkan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan'

bLi.:'& i,lrj;,.J-lit:t .f;$ yrtt g;rlt "ti 1glit gt*)
$ l,j; :\f'{ ",yjJ4. (Shiraathut jahiim (ialan iahannam), yaloti

tengahlengah jahannam. Lasyauban artinya malcanan mereka

dicampur dan dipanaskan dengan oir yang sangat panas. Madfouuran

artinya terusir). Semua ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar

dan telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

sebagian pensyarah berkata, 'Maksudnya menafsirkan kata
, duhiuuran, yang terdapat pada surah Ash-Shaffaat, ditafsirkan dengan

kata'madfuuuran' yang terdapat pada surah Al Israa'.

iy33r p'itt'ot tk'oa- (Baidhun malcnuun [telur yang

tersimpanJ, artinya mutiara yang tersimpan). Penafsiran ini dinukil

Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul dar] jalur Ali bin Abi

Thalhah, darinya. Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam

surah Ash- Shaaffa at ayat 49, b tk|rti. ";$€ 1S eakan- aka n m er e ka
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adalah telur yang tersembunyi), yakni terpelihara. Segala sesuatu

yang engkau pelihara maka disebut maknuun, dan segala sesuatu yang
engkau sembunyikan dalam hati juga disebut maknuun."

-3.'?l y-y\r e*k;1 1,Oon Kami abadikan untulcnyaJ - . J -t

(pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,,
yalcni diceritakan kebaikannya). Bagian ini hanya tercantum dalam
riwayat An-Nasafi. Ia telah disebutkan juga pada pembahasan tentang
awal mula penciptaan.

it;u, !g1r (At Asbaab artinya langit). penafsiran ini tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat An-
Nasafi disebutkan, "Dikatakan." Ath-Thabari meriwayatkannya dari
Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

O )"V:*;- O )Ji:.-r*)- J3" (Dikatakan, yastaskhiruun artinya

mereka sangat menghinakan/. Penafsiran ini tercantum juga dalam
riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar saja. Abu ubaidah berkata, "Kata
y as t as kh i ruun dan y as kh aruun adalah semakna.',

J:t'y,-l; (Ba'l artinya sesembahan [patungJ). penafsiran ini

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa dia
melihat seseorang menunfun sapi, lalu dia berkata, ,,man ba,lu
haadzaa" (siapakah pemilik sapi ini?). Dia berkata, ..Dia

memanggilnya dan berkata, 'Siapa engkau?' Orang itu menjawab,
'Dari penduduk Yaman'. Dia berkata, 'Ia adalah bahasa daram firman-
Nya dalam surah Ash-Shaaffaat3Tl ayat l25,ri. O*';-il, ?atutkah
kamu menyembah Ba'l), yakni tuhan." Ibrahim meriwayatkan dengan
sanad yangmaushul dalamkitab Gharib Al Hadits dari jalur ini secara
ringkas. Imam Bukhari mengisyaratkan kisah Ilyas, dan saya telah
menyebutkannya pada pembahasan tentang cerita para nabi ketika
menyebutkan kisah Idris AS.
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1. Firman Allah,'*.A -r"lr'UI'r.; i'0,
"Sesungguhnya Yanus benar-benar salah seorang rasul."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 139)

?'t t* at Jy, J$ :Jv & ir '€r 
)t * r f.tt ,ti t

'i 
It u t; rk'oi ;-\ G#r ,{i #

4804. Dari Abu Wa'il dari Abdullah RA, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Tidak patut bagi seseorang merasa lebih baik

daripada lbnu Matta."

:Jv i ,lu'"l4i {n il' * d, 0L ,iL?nt *rri;:} €j *
:qkl* ;t ;';;'u\" (l

4805. Dari Abu Hurairah,

" Barangsiapa yang mengatakan,

Matta', makn dia telah berdusta."

dari Nabi SAW, beliau bersabda,

'Alat lebih baik daripada Yunus bin

Keterang4n:

(Bab firman-Nya dan sesungguhnya Yunus termasuk di antara
para Rasul). Disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Tidak patut bagi
seseorang merasa lebih baik daripada Yunus bin Matta", dan hadits

Abu Hurairatr, "Barangsiapa yang mengatakan, 'Aku lebih baik
daripada Yunus bin Matta', maka dia telah berdusta." Hal ini telatr

drjelaskan pada pembahasan tentang cerita para nabi.
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38. SURAH SHAAD

,r& ;.t E :Jv e G;;*ar f bu U:L ,,ss Cit *
'rL:- ;- u6 ;.t t:tlj 1b"ist ir:11,lur s.,,i e$, 4:r>|ig

.w
4806. Dari Al Awwam, dia berkata: Aku bertanya kepada

Mujahid tentang sujud pada surah Shaad, maka dia berkata, Ibnu

abbas ditanya dan dia membaca ayat, *Merekn itulah orang-orang
yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." Ibnl
abbas sujud ketika membacanya.

;t';J i,:itx G Gil* *t!*J';t-:Jv lit *
ov,;;,:t t3tt .ae$\ o;r1|V C ji :Jui e'o'$ if n f&
"rr'& 'f 

"& 3)t; o(i (i*gr 'ilqq hr c,io a$,$ti
J;, t1*,.3 ffll 4E'r')f, 6:i..t ,y..,4fi'tti'eL: # ht

rji r-i '; .:alnL)r :'t^iir '4:i+GL *, *\t ;* lt
4 ,i;ijr fir .u':tL s"t e,\U )ts1 .,>t:i..At '^;*
"&) ;'; .Art;f ;lfut tip *t:-,tr .*1(lr :btayr ,t:j
,ft; .^?ttt o;si:iritrr qrl .U-:.i * G:* Eeo 6

lUf :Lt ;i :*,Wi O!-;-l|.iu.i.#ry .G.t-tc,,W .?r')
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.yt fl * Ar ,lqtrr .itqt eii,'n\t :ot7 i.t Jti)

;;.ir Jt;i U-:r1,*7 ,* .1t> o <d. * * 4,'+>
.?61,:;u#tr .Wt?',

4807. Dari Al Awwam, dia berkata: Aku bertanya kepada

Mujahid tentang sujud pada suratr Shaad, maka dia berkata: Aku

bertanya kepada Ibnu Abbas, darimana engkau sujud? Dia menjawab,

"Tidal&ah engkau membaca firman-Nya, 'dan dari keturunannya

Dawud dan Sulaiman, mereka itulah orang-orang yang diberi

petunjuk oleh Allah malw ihttilah petuniuk mereka'. Dawud termasuk

yang diperintah Nabi kalian untuk diikuti. Dawud sujud ketika

membaca ayat ini, maka Rasulullatr pun sujud ketika membacanya."

Ujaab artinya sesuatu yang sangat mengherankan. Al Qithth
artinya lembaran, di sini adalah lembaran kebaikan. Mujahid berkata:

Fii 'izzatin artinya berada dalam kesombongan. Al Millah Al Akhirah

(millah yang terakhir), yakni millah Quraisy. Al lkhtilaaq artinya

kedustaan. Al Asbaab artinya jalan-jalan langit pada pintu-pintunya.

'Suatu tentara yang besar yang berada di sana pasti akan

dilralahkan', yakni Quraisy. Uaa'ika al ahzaab (merekalah

kelompok-kelompok), yakni generasi-generasi terdahulu. Fawaaq

artinya kembali. Qiththana artinya adzab kami. 'Apalcah knmi dahulu

menjadilran mereka olok-ololmni yakni kami meliputi mereka. Atraab

artinya yang semisaVsetara. Ibnu Abbas berkata: Al Aiid artinya

kekuatan dalam beribadah. Al Abshaar artinya pengetahuan tentang

urusan Allatr. 'Kesenangan terhadap barang yang baik (laila)

sehingga aht lalai mengingat Tuhanlal, yal<rti dari mengingat

Tuhanku. Thafiqa masfuan artinya menyentuh bagran kepala kuda dan

leher-lehernya . Al Ashfaad artinya belenggu-belenggu.
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Keterangan:

(Surah Shaad. Bismillaahirrahmaanirrafuiim). Kata basmalah

tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi saja. Adapun yang lainnya

cukup menyebutkan surah Shaad. Hukumnya sama seperti hukum

huruf-huruf yang dijadikan pembuka surah dalam Al Qur'an. Isa bin

Umar membacanya "shaadi". Dikatakan, bahwa ia merupakan kata

perintah dari kata mushaadah artinya saling menentang. Seakan-akan

dikatakan dia mengimbangi Al Qur'an dengan amalmu. Namun, yang

pertama lebih masyhur. Tentang nama-nama surah akan dijelaskan di

awal surah Ghaafir (Mukmin).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin

Basysyar, dari Ghundar, dari Syubah, dari Al Awwam, dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas RA. Al Awwam yang dimaksud adalah Ibnu

Hausyab. Demikian dikatakan kebanyakan murid Syubah. Umayah

bin Khalid menukil darinya, "Dari Manshur, dari Amr bin Murrah,

dari Abu Hushain, ketiganya dari Mujahid." Seakan-akan Syubah

menukil riwayat ini dari sejumlah syaikh.

+W ,f (Dari Mujahid). Demikian dikatakan kebanyakan murid

Al Awwam bin Hausyab, sementara Abu Sa'id Al Asyaj berkata, "Abu
Khalid Al Ahmar dan Hafsh bin Ghiyats, dari Al Awwam, dari Sa'id

bin Jubair" sebagai ganti "Mujahid." Sanad ini diriwayatkan Ibnu

Khuzaimah. Barangkali Al Awwam menukil riwayat ini dari dua

syaikh. Pada tafsir surah Al An'aam dinukil dari jalur Sulaiman Al
Ahwal, dari Mujahid bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas,

"Apakah dalam surah Shaad terdapat suju! tilawah?" Dia menjawab,

"Benar!" Kemudian dia membaca, -l:i ,;f a'fi.:',yl4'i qli
9.;it'itJ{f (Dan kami menghibahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub -

hingga firman-Nya- maka ilafiilah petunjuk mereka). Dia berkata,

"Dia termasuk di antara mereka." Maka hadits ini akurat dari Mujahid.

Dengan demikian riwayat Abu Sa'id Al Asyaj dianggap syadz

(menyalahi yang lebih akuraQ.
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Adapun riwayat kedua dinukil Inoam Bukhari dari Muhammad

bin Abdullah, dari Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi, dari Al

Awwam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA. Menurut Al Kullabadzi

dan Ibnu Thahir, Muhammad bin Abdullah adalah A&-Dzuhali

dinisbatkan kepada kakekny4 sedangkan selain keduanya mengatakan

bahwa kemungkinan yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah

bin Al Mubarak Al Maklgami, karena dia termasuk dalarn tingkatan

ini.

7;t *b'& I' Jt 3oru.i irf-.Jl, *iir:a:*3 (Dawud

sujud tcetit@ membacanya maka Rasulullah pun suiud l@til(a

membacanya). Kalimat "Dawud sujud ketika membacanya" tidak

tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Riwayat ini sangat tegas

dalam menisbatkannya kepada Nabi dibanding riwayat Syubah.

Adapun pembahasan yang berkaitan dengan sujud pada surah Shaad

telah dijelaskan pada pembahasan tentang Sujud Tilawah. Hal ini

djadikan dalil bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi

kita. Namun, ini adalah masalatr yang masyhur dalam kitab-kitab

ushul dan kami telatr menyinggunrya di terrpat lain.

"r4b 
|qGb (Jjaab artinya sesuatu yang mengherankan).Ia

adalah perkataan Abu Llbaidah. Dia berkata, "Orang Arab biasa

mengganti pola kata Faa'il menladifu'aal, dan ia serupa dengan kata

thawiil yang menj adi thuwaal. Isa bin Umar membacanya ujjaab,

seperti kata latbbaar pada firman-Nya dalam surah Nuuuh lTll ayat

22, $vg ,k t\tt*i (merekn melahrkan makar yang sangat besar).

Kata leubbaar lebihmendalam maknanya daripada latbaar, dan makra

kata hrb aar lebih mendalam daripada kata kabiir.

crv:-j.Jlr 'zleJ r :'r g1 't.j.,iipbtt 
'tit (Al Qithth artinya

lembaran, ia di sini adalah lembaran kebaikan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan kata al hisaab (perhitungan) sebagai

ganti al hasanaat ftebaikan). Demikian juga dalaur riwayat An-
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Nasafi. Sebagian pensyarah justru menyebutkan kebalikannya. Abu

Ubaidah berkata, "Al Qithth adalah kitab, bentuk jamaknya adalah

quthuth dan qithathah, sepertikata qird yang drjamak menjadi quruud

dan qiradaft. Asalnya dari kata "qaththu syai"', artinya memutuskan

sesuatu. Maknanya sepotong apa yang engkau janjikan kepada kami.

Lembaran-lembaran disebut juga qithth, karena berupa potongan-

potongan yang terpisah-pisah. Terkadang hadiah juga disebut qithth

karena ia adalah bagian dari pemberian. Namun, kata ini lebih banyak

digunakan untuk menyebut kitab. Pada pembahasan selanjutnya akan

dikutip penafsiran yang lain mtuk kata ini'. Dalam riwayat Abd bin

Humaid dari jalur Atha' dikatakan bahwa yang membuat pernyataan

itu adalah An-Nadhr bin Al Harits.

,"36r:p C\#Jttj (Mujahid berkata: Fii 'izzatin artinya

berada dalam kesombongan). Al Firyabi menukilnya dengan sanad

yalng maushul darr Ibnu Abi Najih, dari Mujahid sama sepertinya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id, dari Qatadah, tentang

firman-Nya dalam surah shaad [38] ayat 2, t:H ,], dia berkata,

"Yakni dalam kefanatikan." Kemudian dinukil dari Al Kisa'i bahwa

dia membacanya, "fii ghinatin" (dalam kelalaian). Ia adalah bacaan

Al Juhdari dan Abu Ja'far.

,+i3i,eiri3)r f:i g :ij7t yit (At Miuah At Aakhirah

[millah yang terakhirJ, yalcni millah Quraisy. Al lkhtilaaq artinya
kedustaan). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi juga dari Mujahid
sehubungan firman-Nya dalam surah shaad [38] ayat 7, G t+. t:i*,' 6

9/7t z)ir lXamt tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang

terakhir), dia berkata "Yakni millatr Quraisy'', sedangkan firman-

Nya, ii!{air i1 r.ii itl (hal ini tak lain hanyalah yang diada-adakan),

yalad kedustaan." Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalhah tentang firman-Nya, 'Millah yang terakhir' dia berkata,

'Yal<rd Nasrani." Dari As-Sudi sama sepertinya. Demikian dikatakan
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Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Al Kalbi. Dia berkata: Qatadah berkat4

"Agama yang mereka anut."
. ..! o,.,t$:j, t-i:ig, et|G 6 3* (Tentara yang dikalahkan ditempat

itu', yaloi Quraisy). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang

maushul dari Mujahid sehubungan firman-Nya, ?:'i4 CLJ-tii 6 3j+

(tentara yang dikalahkan di tempat itu), diaberkata, 'Yakni Quraisy."

Ini termasuk kabar tentang perkara yang ghaib, karena mereka

dikalahkan setelah di Makkah. Kesimpulan ini ditentang oleh riwayat

Ath-Thabari dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata, "Allah menjanjikan

kepadanya saat berada di Makkah bahwa dia akan mengalahkan bala

tentara kaum musyrikin, dan hal itu berlangsung di Badar." Atas dasar

ini maka kata "hunaalikn" (di tempat itu) merupakan keterangan

tempat terjadinya pembicaraan saja. Adapun tempat terjadinya

kekalahan tidak disinggung.

Wrtit e:UJlrtA*i*tr @l Asbaab artinyaialan-jalan langit

pada pintu-pintunya). Al Firyabi menukilnya dengan sanad ymg

maushul dari jalur Mujahid, 4.tj.i ,r1,-]it'O,-j. (Jalan-ialan langit

adalah pintu-pintunya\. ltbdrxrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari

Qatadah, "Al Asbaab adalah pintu-pintu langit." Abu Ubaidah berkata,

"Orang Arab menyebut seseorang yang memiliki agamq 'Fulan

irtaqaafil asbaab'."

'z'..-;;Ut'o tljiit :i.7r;jlr |!f J TUere?alah kelompok-kelompoh

yaloi generasi-generasi terdahulu). Al Firyabi menukilnya dengan

s anad yarLg maus hul dari Muj ahid.
tt a

?F" ?r,* (Fawaaq artinya kembali). Bagan ini dinukil Al

Firyabi dengan sanad yar1g maushul dari Mujatrid, sama sepertinya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadatr, dia berkata,

"Kata ini tidak memiliki bentuk ganda." hi semakna dengan

perkataan Mujatrid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi,
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"Maa lahum min fawaaq, artinya tidak ada jalan bagi mereka untuk
siuman dan tidak juga jalan kembali ke dunia."

Abu Ubaidah berkata, "Mereka yang membacanya ,fawaaq,

maka artinya tak ada istirahat baginya. Sedangkan mereka yang
membaca 'fuwaaq' maka artinya bagtan yang terdapat di antara dua
kantong susu unta." Adapun yang membacanya ,,fuwaaq,, 

adalah
Hamzah dan Al Kisa'i, sedangkan yang lain membacanya "fawaaq.,,
sebagian mengatakan bahwa kata fawaaq dan fuwaaq memiliki
makna yang sama.

v.lj-b ,t 'b (eiththana artinya adzab kami). Al Firyabi

menukilnya dengan sanad yang maushul dat'. Mujahid. Namun, tidak
ada pertentangan antara penafsiran ini dengan apa yang terdahulu,
karena dipahami batrwa maksud perkataan mereka, "qiththana", yakni
adzab yang menjadi bagian kami. Abdtxrazzaq meriwayatkan dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya,, eiththanaa,, diaberkata,
"Yakni adzab yang menjadi bagian kami." penafsiran ini mirip dengan
perkataan mereka dalam Al Qur'an dalam surah Al Anfaal [g] ayat 32,'!* "u'At * $i o€ ll nrr' $a\y1 (Dan [ingatlahJ, ketika mereka

(orang-orang musyrik) berkata, "Ya Allah, jika betul (Al eur,an) ini,
dialah yang benar dari sisi Engknu".,). Begifu pula perkataan mereka
dalam surah Al A'raaf 17) ayat70, s,-J.2r!,,alt b'CS 4U,q arql(Malca
datangkanlah adzab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu
termasuk orang-orang yang benar).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ismail bin Abu Khalid, dia
berkata, "Kata qiththana, artinya rezeki kami.,' Sedangkan menurut
riwayat Sa'id bin Jubair, maknanya adalah surga yang menjadi bagian
kami. Kemudian dari As-sudi sama sepertinya. Lalu Ath-Thabari
berkata, "Pandangan yang paling tepat bahwa mereka minta kebaikan
dan keburukan yang telah ditetapkan menjadi bagran mereka,
sebagaimana yang d{ianjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya di
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akhirat, agar disegerakan untuk mereka di dunia. Hal ini mereka

lakukan untuk memperolok-olok dan membangkang."

{t .. ,/r'& pQUl (Ash-Shaafinaat artinya lada-htda yang

berdiri dengan tiga kaki....). Kata al jiyaad artinya kuda yang berlari

kencang. Jasadan artinya syetan. Rukhaa'an arttnya makmur. flaitsu
ashaab artinya dimana dia sukai. Famnun artinya berilah. Bighairi
hisaab (tanpa perhitungan) artinya tanpa ada keberatan. Semua

penafsiran ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini.

Adapun para periwayat lainnya tidak menyebutkannya. Kata-kata

tersebut telah dijelaskan pada biografi Sulaiman bin Dawud pada

pembahasan tentang cerita para nabi.
. 6.t ct..o.,"fyrf-iJ,. pU;;dt @patrah kami dahulu meniadiknn mereka olok-

ololran). Ad-Dimyathi berkata dalam kitabnya Al Hawasyi,

"Barangkali maksudnya adalah 'Kami meliputi mereka'."

Pernyataannya ini dia terima dari Iyadh, sebab dia berkata, "Dalam

naskah tertulis 'afuathnaa bihim' (kami meliputi mereka), dan

barangkali yang benar adalah 'alchtha'naahum' (kami tidak lagi

mengenali mereka). Kemudian kata yang hendak ditafsirkan dihapus

juga, dan ia adalah, 'am zaaghat anhum al abshaar'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, "Apakah kami

tidak lagi mengenali mereka ataukah mereka berada di neraka dan

kami tidak mengetahui tempat mereka." Ibnu Athiyah berkata,

"Maknanya, mereka tidak bersama kita ataukah mereka bersama kita,

tetapi pandangan kita tidak dapat melihat mereka."

i|u;;f : ",a$l (Atraab artinya yang semisal/sepadan). Penafsiran

ini dinukil Al Firyabi dengan sanad yalng maushuL Abu Ubaidatt

berkata, "Kata atraab adalatr bentuk jamak dari kata tirab, artinya

mereka yang dilatrirkan pada satu masa." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhatr dari Ibnu Abbas, dia berkata,

" Atraab artinya sepadan."
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a-su-1,ir ,iijit 
'3ri1r 

,.r(a 'i.t ,lgi (bnu Abbas berkata: Al AidI

artinya kelcuatan dalam beribadah). Pemyataan ini dinukil Ath-
Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, sehubungan

firman-Nya, *ilr $'s)tls, dia berkata, "Yakni memiliki kekuatan.,,

Kemudian dari jalur Mujahid, dia berkata, ..Kekuatan dalam
ketaatan." Abdrrrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari eatadah,
"Dzal aid, artinyakekuatan dalam ibadah."

lt ft e At:]r;r;tt (Al Abshaar artinya pengetahuan tentang

urusan Allah). Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan
sanad yang maushul darj Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas
tentang firman-Nya dalam surah shaad [38] ayat 45, ;i.\tjrs4tr ;;f
(mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang
tinggi), dia berkat4 'Yakni pemilik kekuatan dalam beribadah dan
pemahaman terhadap agama." Dari jalur Manshur, dari Mujatrid, dia
berkata, "Al Abshaar artinya akal."

Catatan

Kata abshaar disebutkan pada surah ini setelah kata al aidiy
bukan sesudatr al aid. Namun, dalam qira'ah Ibnu Mas'ud disebutkan
'ulil aid'. Seakan-akan Imam Bukhari menafsirkannya berdasarkan
qira'ah (bacaan) ini.

Ll ;i ii V lt'+ (Kesenangan terhadap barang yang

baik fladal sehingga aku lalai mengingat Tuhanku.../. Bagian ini
tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah disebutkan pada
biografi Sulaiman bin Dawud pada pembahasan tentang cerita para
nabi.

ou 1lt : ;t;:e\r 1lt,lt lr\oad artinya b el enggu-belenggu). Bagian ini
juga tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan telah dijelaskan
pada biografi Sulaiman.

FATHUT BA.ARI - 693



t. Firman AIIah, i6ir Ui Ait #*. cr, 9\,#.I 8t d. *,
uDan anugerahkanlah kepadaka kerajaan yang tidak dimiliki oleh

seorang ju',""'"';r::;,.'a::{x?;{;:xutahYangMaha

|pjt'uqf 'ot,,SG & rlliili,* 4t*;;;,lj *
.4 ir' ; ti ,iittrt',;"'e,t^:; ^;)f 

'r( L.,$t'"JL*
rr:pr1,:,+ e )-.it q/y"u ,t-rt; iyL;f if '-;:rf,
g\ #r tifi.J !+ 'q:> orIl €ii'; L?i ;& *t

t r* i3j ,s\, Ju <e#.u
4808. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Ifrit dari golongan jin datang kepadalcu tadi malam -

atau kalimat yang sepertinya- untuk memutusknn shalatlcu, lalu Allah

menjadilranlat menguasainya dan alu ingin mengikatnya di salah satu

tiang masjid, hingga pagi hari kalian dapat melihatnya, namun aku

teringat perkataan saudaralu Sulaiman, 'Ya Tuhanla+

anugerahlranlah lcepadaht kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang

juapun sesudahlan'." Rauh berkata, 'Maka beliau SAW

melepaskannya dalam keadaan terhina."

tseleIggsan:

(Bab Firman-Nya, "Dan anugerahlunlah kepadalu keraiaan

yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahlaL sesungguhnya

Englraulah Yang Maha Pemberi"./. Penjelasann)ra telah disebutkan

pada biografi Sulaiman AS pada pemabahsan tentang cerita para nabi.



tJ:rL; ry i( brqt "db'-ltt (Sesungguhnya lfrit dari golongan

jin datang kepadaku tadi malam, atau kalimat yang sepertinya).
Kemungkinan keraguan ini terletak pada kata, tafallata (datang) atau

kata baarihah (tadi malam), dan hal ini sudah dikemukakan pada

bagian awal pembatrasan tentang shalat.

lrqi-l ei l:l'o,;n (Aku pun teringat perkataan saudaraku,

Sulaiman). Hal ini telah dijelas.kan pada biografi Sulaiman pada

pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun riwayat Ath-Thabari
dari Sa'id, dari Qatadatr, dia berkata, "Kata 'tidak patut bagi
seseorang sesudahku', yakni aku tidak akan memintanya sebagaimana

engkau memintanya pada kali yang pertama." Makna zhahir hadits
menolaknya. seakan-akan sebab penakwilan Qatadah ini adalah
celaan sebagian kelompok atheis terhadap sulaiman yang mereka
tuduh sangat tamak dalam menguasai nilnnat dunia. Namun mereka
tidak tahu bahwa yang demikian terjadi atas izin Allah, dan itu adalatr
mukjizatnya sebagaimana setiap nabi mendapatkan mukj izat.

i >,6,03./t : L\rJ; (Rauh berrrata, ,Beriau 
merepasrrannya

dalam keadaan terhina'). Rauh adalatr Ibnu ubadah, salah seorang
periwayat hadits ini. Seakan-akan yang dimaksud bahwa tambatran ini
tercantum dalam riwayatnya. Saya telah menyebutkan masalah itu di
bagian awal pembahasan tentang shalat, dan menyebutkan apa yang
berkaitan dengan melihat jin pada biografi Sulaiman AS pada
pembahasan tentang cerita para nabi.

2. Firman Allah, 'Alk;lt'U 6 Ui

"Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-adahan.r,
(Qs. Shaad [38]: 86)

6_:Jv )#l l, * ,btt?i;s yr')J'* &tej e
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;'ry,iLf hr 'i:i'& t u:, ,y.,'i;$ t* lb i u6t (6

{'ht tb #.,.pi?hr iti .pf ii,r ,re i a.i{tf ijr
'.r-'*J, gi?i:itgd ot it'u * Ffr:.f 6 Js) ,*t
.t$)' iyUi a; ,t-'i ;r'h, & :t J;'LY.,g*\st ;
';+,-.,LG,:,i;tr frp ei Ct,iw,#t"b:u
,FtS, "f; e ,:,i3,i^;a, trsi & ,:e ;<LU;t
e7'#:,6>,|bi'?\, Jtt ,Ldr o2 tll! 13l i.:4. ,st-

Jfsy tp"i,i,i <df "qrib r.ii ;t!tr 
'*n- 

y )e\Lr;:;t gii

Wi*t'i;E'trt ,sf'iJt'# J'oh'i tl1 '4;,;i. tb l-i:kr

(4t-:o'$W.7rliir i+,tE 6\bF; *,lttu,lt i
'iI-';6Jef 

*yrtl'G'r: ,
.t

i ,:,-r;K ,Jv y$t ir,lr*sr'-*SJl
lt

.6t jlAX tlt,;#, z:Ar W ttS ,dw 1l' ir,; .rx.1';-?t't

4809. Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, aiu U.rtutu: Kami

masuk kepada Abdullah, dia berkata, "Wahai sekalian manusia,

barangsiapa yang mengetahui sesuatu hendaklah dia mengatakannya,

dan barangsiapa yang tidak mengetatrui maka hendaklah ia

mengatakan 'allahu a'lam' (Allah Maha Mengetahui), karena

sesunggUhnya termasuk ilmu adalatr seseorang mengatakan allahu

a'lam dalam perkara yang dia tidak ketatrui. Allah berfirman ke'pada

Nabi-Nya, 'Katakanlah (hai Muhammad), "Aht tidak meminta upah

sediHtpun kepadamu atas dalcwahht; dan buftanlah alat termasuk

orang-orang yang mengada-adaftan'. Aku akan menceritakan kepada

kamu tentang kabut. Sesungguhnya Rasulullatr SAW mengajak orang-

orang Quraisy kepada Islam, tetapi mereka lanrbat menyanrbutrya.

Beliau pun berdo4 'Ya Allah, bantulah aht atas mereka dengan tuiuh
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tahun (kemarau) Yusuf . Maka mereka ditimpa kemarau yang

menghabiskan segala sesuatu hingga mereka makan bangkai dan kulit.

Sampai seseorang melihat kabut di antara dirinya dengan langit karena

laparnya. Allah berfirman, 'Maka tunggulah hari ketika langit

membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah adzab

yang pedih.' Beliau berkata; Mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami,

lenyapkanlah dari knmi azab itu. Sesungguhnya knmi akan beriman."

Bagaimanakah merekn dapat menerima peringatan, padahal telah

datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,

kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah

seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang

yang gila. Sesungguhnya (kalau) Kami aknn melenyapkan sil<saan itu

agak sedikit sesungguhnya kamu al<an kembali (ingka)." Akankah

dilenyapkan adzab pada hari kiamat. Dia berkata, "Maka a&ab itu
dihilangkan, kemudian mereka kembali kufur. Allah pun menyiksa

mereka pada perang Badar. Allah berfirman, 'Pada hari kami

memuhtl dengan puhtlan yang keras, sesungguhnya Kami akan

m el ahtlran p emb al as an'."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan ahr bukanlah termasuk orang-orang
yang mengada-adakan'). Disebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang

kisatr kabut, dan hadits ini baru saja disebutkan pada tafsir surah Ar-
Ruum, dan akan disebutkan lagi pada tafsir surah Adh-Dhuha.

Adapun pembahasan yang berkaitan dengan mernohon hujan telatr

dibahas pada tempatnya.
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39. SURAH A7-ZUIMAR
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' "o 
o.'

.d)-eAl

Mujahid berkata: 'Maka apakah orang-orang yang menoleh

dengan mukanya', yakni diseret di atas wajatrnya dalam neraka. Ia

adalah firman Allah, 'Makn apakah orang-orangyang dilemparkan ke

dalam nerakn lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan

aman sentosa pada hari kiamat'. Dzii 'Iwai (ada kebengkokan), yakni

kesamaran. 'Seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang

laki-laki 6aja)', yakni yang shalih. Ia adalah perumpamaan bagi

sembalran mereka yang batil dan sembahan yang haq. 'Merekn

menahttimu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah', yakni

berhala-berhala. Khawwalnaa artrnya kami berikan. 'Yang datang

dmgan kebenaran', ya.lmi Al Qur'an. 'Dan yang membenarlmnnya',
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yakni orang mukrnin datang pada hari kiamat berkata, "Inilah yang

engkau berikan kepadaku, aku mengamalkan apa yang ada padanya.

Mu t a s y a a ki s uun @ er s eli sih). D ikat akan, " Ar - R aj u I a sy - Sy aki s, artiny a
yang sulit dan tidak ridha dengan keadilan." Rajulan salaman,
dikatakan, "Saaliman, artinya shalih." Isyma'azzat artinya menjauh.
Bimafaazatihim; berasal dari kata al fauz (keberuntungan). Haffiin
artinya mereka berkeliling padany4 yakni dalam keadaan berkeliling.
Bihafoafaihi artinya di sampingnya. Mutasyaabihan (yang serupa)

bukan dari kata al isytibaah (yang samar), tetapi sebagiannya serupa

dengan sebagian yang lain dalam pembenaran.

Keterangan:

(Surah Az-Zumar. Bismillaahirrafumaanirraftiim).
basmalah tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

Su;i Jl ;i,16' ..J ryi ,p'*,<*tr,#'iJt) :b6i J,it
(p't?:t-qT d.V|6 ?l? .rit e,p-'oit> M"iohid berkata: ,Mata

apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya,, yakni diseret di
atas wajahnya dalam neraka. Ia adalah firman Allah, 'Makn apakah
orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah
orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat,).
Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
"Dia berkata, 'Dia mengatakan, ia serupa dengan firman-Nya,
'Apakah -orang orang yang dilemparkan...'." Maksud .persamaan' di
sini adalah bahwa pada setiap salah satu dari keduanya terdapat bagian
yang terhapus. Menurut mayoritas mengunakan kata yajurnt dan
inilah yang tercantum dalam tafsir Al Firyabi serta selainnya.
Sementara Al Ashili menukil dengan katayakhirru.

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Uyainah memberitakan pada kami,
dari Basyir bin Tamim, dia berkat4*Ayat ini turun berkenaan dengan
Abu Jalral dan Ammar bin Yasir. Maksud firman-Nya,'Apakah orang
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yang dilemparkan dalam neraka'adalatr Abu Jatral, sedangkan firman-

Nya,'ataukah yang datang dalam keadaan aman santosa pada hari

kiamat'adalah Ammar." Ath-Thabari menyebutkan riwayat dari Ibnu

Abbas melalui sanad yang lemah, dia berkatq "Ia dibawa ke neraka

dalam keadaan buta kemudian dilemparkan ke dalamnya. Bagian yang

pertarna menyentuh neraka adalah wajahnya."
.;

I *t+ €i r* @zii 'iwai [memiliki kbbengkokanJ, yabri

lresamaran). Bagran ini disebutkan dengan sanad ymtg maushul oleh

Al Firyabi dan Ath-Thabari, )'akni ada kesamaran. Ini adalatr

penafsiran berdasarkan konsekuensinya, karena sesuatu yang

mengandung kesamaran berkonsekuensi adanya kebengkokan dari

segi makna. Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui dua jalur lemah

dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam suratr Az-Zumar [39] ayat

28, g.e rtrt Oidak ada kebengtrolcan), diaberkata,'Yakni bukan

makhluk [diciptakan]."

CpZt ,4!jl) (Khawwalnaa artinya Kami berikan). Penafsiran ini

diriwayatkan Al Firyabi dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

"Firman-Nya dalam surah Az-Ztxnar l39l ayat 49, ctip ti{2 @pabila

Kami anugerahkan kepadanya), dia berkat4 yatcni memberikannya."

*qi, {i-;*bii, :(.u.'o:bi>,1-'l' :1/iluri| ,€$t1 (Yang

datang dengan kebenaran', yalod Al Qur'an. 'Dan yang

membenarkannya', yakni orang mulonin datang pada hari kiamat).

An-Nasafi menambahkan, "Dia berkata, 'Inilah yang Engkau berikan

kepadaku, dan aku mengamalkan isi kandungannya." Abdurrazzaq

meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Manshur, aku berkata kepada

Mujahid, "Wahai Abu Al Hajjaj, 'Dan yang datang dengan kebenaran

dan yang membenarkannya', dia berkata, 'Mereka adalah orang-orang

yang datang dengan Al Qur'an sera),a mengatakan; hilah yang kamu

berikan kepada kami dan kami tetatr mengamalkan apa yang ada di

dalamnya."
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Ibnu Al Mubarak menukil dengan sanad yang maushul

(bersambung) di dalam kitab Az-Zuhd dart Mis'ar, dari Manshur, dari

Mujahid, tentang firman Allah dalam surah Az-Zumar [39] ayat 33,
.-o -o ) ,

*O\-bt J:(aJI{ *8 cltj (dan yang datang dengan kebenaran dan

,orf *"*berarkannya), dia berkata, "Mereka adalah orang-orang

yang datang membawa Al Qur'an dan telah mengikutinya" atau dia

mengatakan, "mereka mengikuti apa yang ada di dalamnya." Adapun

Qatadatr berkata, "Yang datang dengan kebenaran adalah Nabi SAW,

dan yang membenarkan adalah orang-orang mukmin." Penafsiran ini
diriwayatkan Abdanazzaq dari Ma'mar.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, "Yang datang dengan kebenaran laa ilaaha illallaah, dan

membenarkan Rasul." Kemudian dari jalur As-Sudi disebutkan,

"Yang datang dengan kebenaran adalah Jibril, kebenaran adalah Al

Qur'an, dan yang membenarkan adalah Muhammad SAW." Dinukil
juga dari jalur Usaid bin Shafwan, dari Ali, "Yang datang dengan

kebenaran adalah Muhammad, yang membenarkannya adalah Abu

Bakar Ash-Shiddiq RA." Penafsiran terakhir ini lebih khusus daripada

sebelumnya. Lalu dari Abu Aliyah disebutkan, "Yang datang dengan

kebenaran adalatr Muhammad dan yang membenarkarutya adalatr Abu

Bakar."

til]j QFl l1I-: *i:> (Seorang budak yang menjadi milik

penuh dari seorang laki-laki 6aja)', yakni yang shalih). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "khaalishan " (murni). Kata ini
tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Selain Abu Dzar

menyebutkan,'?erumpilm:um bagi sembahan-sembatran mereka yang

batil dan Allah yang haq." Al Firyabi menyebutkan dangan sanad

yalng maushul dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid tentang kalimat,

'Seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang lakiJaki

6aja)', dia berkata, "Ini adalatr perumpamaan sembahan-sembahan
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yang batil dan Allah yang haq." Pada pembatrasan mendatang akan

disebutkan pe,nafsiran lain ayat ini.

g'-ti\ C-)i b'u-)Jujgj,'F.:> (Merekn menahrtimu dengan

sembahan-sembahan yang selain Allah" yaloi berhala-berhala).

Bagran ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Al Firyabi

menukilnya jug dengan sanad yang maushul dari Mujahid.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar; seorang laki-laki berkata

kepadaku, ..Mereka berkata kepada Nabi sAw, 'Hendaklatr engkau

berhenti mencaci-maki sembatran-sembahan kami atau kami akan

memerintatrkan mereka membinasakanmu', maka turunlah ayat,

' Merelra menalattimu' ."

Jufs <&.^4i) /ulu, ,?;1 '.j\ '6U,'&.'.), :10$ai1
U.* :Qu (Mutasyaakisuun (berselisih). Dikatalun, "Ar-Rajul asy-

Syakis, artinya yang sulit dan tidak ridha dengan keadilan." Rajulan

salaman, diftatakan, "saaliman, artinya shalih-'). Kalimat "ulama

selainnya berkata" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, seakan-

akan pernyataan ini masih lanjutan perkataan Mujatrid. An-Nasafi

menukil, "dan berkata" tanpa menyebut pelaku. Namun, yang benar

adalatr versi mayoritas. Ia adalah perkataan Abdurratrman bin Zaid bin

Aslam. Dia berkata, "Asy-syakrs adalatr yang tidak ridha terhadap

keadilan." Riwayat ini dikutip Ath-Thabari. Abu ubaidah berkat4

"Firman-Nya dalam surah Az-zrtmat [39] ayat 29, *yo-reht e*
ojXUli'e ;t 6Uoh membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-

laki (budak) yang dimitiki oleh beberapa orang yang berserikat yang

dalam perselisihan), ia adalah laki-laki yang buruk akhlalmya, dan

firman-Nya" tl,t 
"' 

t'-*Tn yatmi laki-laki yang terbebas dari

persekufuan. Kata saalim dansalim adalah sarna, artinya damai."
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Catatan

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya 'saaliman', sedangkan

yang lainnya membacanla, 'saliman', dan dalam qira'ah syadz dikutip

dengan lafaz}o" 'siliman'. Keduanya adalah kata mashdar yang

dijadikan sifat untuk menunjukkan penekanan, atau bisa juga

menempati posisi isim fa'il (subjek), dan ini lebih tepat karena selaras

dengan riwayat yang lainnya. Atas dasar ini pula dipatrami perkataan

Abu Ubaidah bahwa keduanya adalah sama dari segi makna. Arti
dasar kata asy-syakis adalah onmg yang buruk aktrlalatya.

'cr:;J:i:r]?. o-r (Isyma'azzat artinya menjauh). Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya dalam surah Az-Ztmar [39] ayat 45, tlr 7\ $1
.ttt*T- l cr-lt 'qli';'':fut'c:b5 @an apabila hanya nama Allah saja

yang disebut, kesallah hoti orang-orang yang tidak beriman). Orang

Arab mengatakan, 'isma'azza qalbi anfulaan', artinya hatiku menjauh

dari si fulan." Kemudian dari jalur As-Sudi, dia berkata, "fsma'azza

artinya menjauh." Lalu dari jalur Mujatrid dikatakan, 'Maknany4
hatinya menjadi murung/tertekan."

)'1-jJt|ra 1ia$ti;S @imafazatihim; berasal dari lcata Al Fauz

firemenanganJ). ttbu Llbaidah berkat4 "Firman-Nya dalam surah Az-

Zumar [39] ayat 61, '€)&rtjlir'n-j-,J,tb oJr:i.2 (Dan Allah

menyelamatlran orang-orang yang bertalcwa karena kemenangan

merelca), yakni keselamatan mereka Ia berasal dari kata al fauz
(keberuntungan)." Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia

berkat4 "Firman-Nya, '€)&r\Jt ;j-j-jit?u o-3ti-5 @llah

tnenyelamatlran orang-orang yang bertalcuta karena lcemenangan

merelca), 1,al<rd keutamaan mereka."

l.;-,44-5fry*. :iygi,,.u. tlul,isje 7no"6in artinya meretra

berlreliling padanya, yaloi dalam keadaan berkeliling. Bihafaafaihi
artinya di sampingnya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,
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"tsijaanibaihi" (di kedua sisinya). Sementara dalam riwayat Karimah

dan Al Ashili disebutkan, "biiawaanibihi" (di sampinpya)' Lalu An-

Nasafi menukil dengan kata, "bihaaffatihi, yakni di sisi-sisinya."

Adapun yang benar adalah versi mayoritas. Ia adalah perkataan Abu

Ubaidah sehubungan firman-Nya, ;:,jit Jt* A *e zlis,U*Jt 6i1

(Engkau melihat para malaikat berkeliling di sekitar Arsy)'

o*ia3t \F1 tbi6 ihi.'F- 
"-.S 

t .9qjr)r'u'A (Q;l:#)

(Mutasyabihan [yang serupal buknn dari knta al isytibaah (yang

samar), tetapi sebagiannya serupa dengan sebagian yang lain dalam

pembenaran). lr,;bu Ubaidah berkata tentang firman-Nya dalam surah

Az-Zttmar [39] ayat 23, t+.1# Oang serupa), yakni sebagiannya

membenarkan sebagian yang lain. Ath-Thabari meriwayatkan dari As-

Sudi tentang firman-NVa,4;ri-u tU{ (kitab yang serupa), dia berkata,

"sebagiannya serupa dengan sebagian yang lain, dan saling

menguatkan." Pernyataan serupa dinukil juga dari Sa'id bin Jubair.

Kata'matsaani, mrmrgkin sebagai penjelasan kata'mutasyaabihan"

karena kisah-kisah yang terulang-ulang adalatr serupa. Sementara kata

'al matsaani' adalah bentuk jarnak dari kata 'matsnaa'yang berarti

berulang-ulang, karena kisatr-kisahnya diulang-ulang.
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r. Firman Arrah, *i'u it k I i4jf *,i*( e$, ,#w,y
€'jt)*tt t^istq; qi:tr ]416iirr t1 ,iirr

uKatakonlah: uHai hanba-hamba-Ku yaug uelampaui batas

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kama berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah rnenga"mpani dosa-dosa

semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang." (Qs. Az-Zumar [39]: 53)

;; ; :^,r'01.,*;-io i;f F; u.t'oi'-bt;'; iW'*
3,-i t jtr )ht *f U L6"oi t i:L ht or, ,t*. i.t * i?i
$w *i ,:)Lht .v $A.i gfv arlffr, g;t d|ffrr gn

i:#i;w q* a.';'l ep i U:A #L ;'"tj J* g$Lt
Ir b' {; ,1,;At',t**.It?T qlI, €,t*Ur e{t:t;
I Bf-il( ,s* tj?( b-)t'' q;V U 

"p) 
'if, (tij.ts',u;iu:

.<!, *1|y ri6aS

4810. Dari Hisyam bin Yusuf, sesungguhnya Ibnu Juraij

mengabarkan kepada merek4 Ya'la berkata: Sesungguhnya Said bin
Jubair mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya

beberapa orang ahli syirik telatr membunuh dan banyak melakukan

pembunuhan, berzina dan banyak melakukan perzinaarr,lalu mereka

datang kepada Muhammad dan berkata, 'Sesungguhnya apa yan9

engkau katakan dan engkau ajak manusia kepadanya adalatr baik,

sekiranya engkau mengabarkan kepada kami batrwa apa yang telatr

kami lakukan ada kafaratnya (penebusnya)', maka turunlah ayat,'Dan
orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah
dan tidak membunuh jiwa yang diharaml<an Allah (membunuhnya)
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kec-uali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina"'' lalu turun

pula ,Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

terhadap diri mereka sendiri, ianganlah kamu berputus asa dari

rahmat Allah '."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Katalmnlalt, "Hai hamba-hamba-Ku yang

melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ianganlah kamu

berputus asa dari rahmat Attah ...). disebutkan hadits Ibnu Abbas,

bahwa beberapa orang ahli syirik telah membunuh'

,tJ;- J^-..l'i:*l {; ;t'oi $esungguhnva lbnu Juraij

mengabarkan ftepada merefta, Ya'la berlcata). Yalr31i dia berkata,

Ya'la berkata.... Kata qaala (berkata) terkadang tidak ditulis namun

tetap diucapkan. Ya'la yang dimaksud adalatr Ibnu Muslim

sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim dari Hajjaj bin

Muhammmad, dari Ibnu Juraij-sehubungan dengan Hadits ini-,

"Muslim bin Ya'lal mengabarkan kepadaku'"

Abu Daud dan An-Nasa'i menukil dari riwayat Hajjaj ini, tetapi

keduanya hanya menyebut Ya'la tanpa mencanfumkan nasabnya

sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Sebagian pensyarah

mengklaim bahwa dalam riwayat Abu Daud disebutkan "Ya'la bin

Hakim". Namun, saya tidak melihat yang demikian pada satu pun di

antara naskahnya, dan tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari, dali

riwayat Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas'

selain satu hadits, dan ia dari riwayat selain Ibnu Juraij, dari Ya'la.

Ya'la bin Muslim Al Bashri pernah tinggal di Makkah dan masyhur

dalam meriwayatkan dari Said bin Jubair, dan juga Ibnu Jubair

meriwayatkan darinya. Ya'la bin Hakim meriwayatkan juga dari Ibnu

t earangkali yang benar adalah Ya'la bin Muslim'
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Jubair dan dinukil darinya oleh Ibnu Jurd, tetapi ia bukan yang

dimaksud di tempat ini.

ittf W tll.lrl V'j 1sr*i*nyo engkau mengabarkan kepada

lrami bahwa apa yang telah lwmi kerjalan ada kafaratnya). Dalam

riwayat Ath-Thabarani dari jalur lain dari Ibnu Abbas batrwa yang

bertanya tentang itu adalah Wahsyr bin Harb (pembunuh Hamzah),

dan ketika dia mengatakan hal itu, maka turunlah ayat, "Kecuali

orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal shalih. " Dia

berkata, "Ini adalah syarat yang sulit, maka turunlah ayat,'Katakanlah

wahai hamba-hamba-Ku... '." Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab

As-Sirah,'Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu tlmar, dari Umar,

dia berkata, 'Aku berjanji dengan Alyasy bin Abi Rabi'ah dan Hisyam

bin Al Ash untuk hijrah ke Madinah'." Lalu disebutkan hadits tentang

kisah mereka. Kemudian turunlatr firman-Nya "Katakanlah wahai

hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri
mereka. " Dia berkata, "Aku pun menuliskan ayat ini kepada Hisyam."

e4-1ii --b tiiJi u{t $+ U *> ali (Dan turuntah,

"Katakanlah wahai hamba-hamba-Ku yang telah melarnpaui batas

terhadap diri-diri mereka"). Dalan riwayat Ath-Thabari disebutkan,

"Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah

melakukan apa yang dilakukan Wahsyr'. Beliau bersabda, 'Ia untuk

kaum muslimin secara umum'." Imam Ahmad dan Ath-Thabari di

dalam kitab AI Ausath meriwayatkan dari Tsauban, dia berkata, '4

$V tt W6't gfur i,lr e*,t'o(',;i r; ,lA Pt * Xn, & lt ,S?:

uj ;,5,6 ; tbr,l&i e'i?i'it , "&3 i6i i,5r (Wi So rj;i ;-ist

?frit i?)?1 @lnt mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Alru

tidaklah lebih menyukai memiliki dunia dan seisinya dibanding ayat

ini 'Wahai hamba-ham ,ba-Ku yang telah melampaui batas terhadap

diri-diri merelrn'." Seorang laki-laki berkata, "Dan orang yang
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berbuat syirik?" Beliau berdiam sesaat kemudian bersabda, "Dan

orang yang berbuat syirik." Tiga kali).

Cakupun umum ayat ini dijadikan dalil tentang pengampunan

semua dosa yang besar maupun kecil, baik berkaitan dengan hak

manusia atau tidak. Namun, yang masyhur dikalangan ahli sunnah

bahwa semua dosa diampuni dengan taubat, dan Allah mengampuni

siapa yang Dia kehendaki meskipun meninggal tanpa taubat, hanya

saja hak-hak manusia apabila pelakunya bertaubat, niscaya

bermanfaat. Adapun hak yang dilanggar harus dikembalikan atau

minta dihalalkan. Namun, benar batrwa keluasan karunia Allah

memungkinkan pemilik hak berpaling dari haknya dan yang

bermaksiat tidak disiksa karenanya. Hal ini diindikasikan oleh firman

Allah, "sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan

mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki'"

2. Firman Allah, g:i ,i'fu ryi;6 Vi

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan

yang semestinya.'(Qs. Az'Zamar [39]: 67)

lru-.ltrr 'a;ie liv& hr 'gt 
*t * r;VV

'JJx-ii,r lf 4 6t,lil;J i :Jta *t t'ilit * it Jy,
iu6 ,frt, *';,9:,'t ,y\,b',r*"\t:t ,*l & ltilt
.cr-r;ir rit,ir;i,yL * q:luJt jLi,rt, &,s?r:
J';s,t;,-):a-3;L6'-,i. & pi *r\t * *St|lri
g:fiV iirr rslri ui1 :{,: t.abt d* y, J;t?i'"i ,:,At
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'456iJ, d:-;*."crq1j'n ct.;,15r2 *Cir ?7'r;*.,i W'C\\r:

4811. Dari Abidah, dari AMullatr RA, dia berkata, ..Salatr

seorang rahib datang kepada Rasulullatr dan berkatq .Wahai

Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah menjadikan
langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu
jari, air dan pasir di atas satu jari, dan semua manusia berada di atas

satu jari, lalu Dia berkata: Aku adalatr raja'. Nabi SAW tertawa
hingga tampak gigi geratramnya membenarkan pertataan rahib itu.
Kemudian Rasulullatr SAW membaca, 'Dan mereka tidak
mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal
bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit
digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha
Tinggi Dia dari apa yang merelca perselantukan'."

Keteranqan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abdullatr -yatcni Ibnu Mas'ud-
"Salah seorang ratrib datang..." Saya tidak menemukan keterangan
tentang namanya.

fl j; yr.;.:-lt'S:a;-&r irf l+ $1 lsesunggahnya trami

mendapati bahwa Allah menjadikan serilua langit di atas satu jari...).
Penjelasannya akan disebutkan pada ponbatrasan tentang tauhid. Ibnu
At-Tin berkata, "Al Khaththabi membebani diri dalam menakwilkan
'satu jari' dan ia berlebihan hingga menjadikan tertawa beliau SAW
sebagai ketakjuban dan pengingkaran atas apa yang dikatakan si rahib.
Lalu dia menolak keterangan yang tercantum pada riwayat lain,
'Beliau SAW tertawa karena takjub dan membenarkan'. Menurutny4
hal itu hanya berdasarkan pemahaman periwayat."

-6f F-# jw'
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An-Nawawi berkata, "Makna zhahit 'beliau tertawa' adalah

*.*b"rrurkan. Buktinya, beliau membaca ayat yang menunjukkan

kebenaran apa yang dikatakan si rahib. Sikap paling tepat dalam

perkara seperti ini adalah tidak menakwilkannya, dan tetap meyakini

kesucian Allah, karena segala sesuatu yang berkonsekuensi

kekurangan secara zhahir bukan yang dimaksud." Ibnu Fauraq

berkata, ..Kemungkinan yang dimaksud jari adalah jari sebagian

makhluk dan apa yang tercantum pada sebagian jalurnya 'jari-jari fu-

Rahman' menunjukkan kekuasaan dan kerajaan."

,1.i;i+tj'o:n.& (hingga tampak gigi gerahamnya). Hal ini tidak

menafikan hadits lain bahwa tertawa beliau hanyalah senyum, seperti

akan disebutkan pada tafsir surah Al Ahqaaf.

3. Firman Allah, ".$.i6',>rjr.Aj yUit'?'i'aib! a* ,f':\t:
S."Padahal bumi seluruhnya d.alam genggaman'Nya pada hari

kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan'Nya."

(Qs. Az-Zumar [39]: 67)

& rlLill, * at Jt*r'4- iii;--i(:Li * €j r
i-r-r;ir 6 ,l,sii yrc-,1.J;:,t,s*'.: ,rr\t\t 4:itt-

t;r<lt'l*;-l
4812. Dari Abu salamah bahwa Abu Hurairatr berkata: Aku

mendengar Rasulullatr SAW bersabda, *Allah menggenggam bumi

dan melipat langit dengan tangan kanan'Nya kemudian berfirman,

' Ahtlah penguas a, dimanakah penguas a-penguas a bumi? "
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Keterangan:

(Bab Firman-Nya, "Dan bumi semuanya berada dalam
genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit-langit dilipat dengan
tangan knnan-Nya). Ketika kata 'bumi' disebutkan dalam bentuk
tunggal, maka sangat tepat jika diberi penekanan dengan kata
"semuanya" sebagai isyarat batrwa yang dimaksud adalatr seluruh
bumi. Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah, ,.Allatr

menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya lalu
berfirman,'Akulah penguasa, dimanakah penguasa-penguasa bumi?','
Hal ini akan dijelaskan pada pernbahasan tentang tauhid.

4. Firman Allah, f t\t eU:t oril,lr CU',# )P, e g)
otki€ F $$ 6pl * dphr lo ir lr

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapayang di langit dan
di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Attah. Kemudian ditiup

sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menungga
(putusannya masing-masing).r, (es. Az-Zumar [39]: 6g)

'J:tl ;t,Ju':r13;a\t * olti, ^b?nr orri;j eri ,r
t-i ,Jiu ite *f d 6$ ,g;\t -1,.=Ar ix. Li, E;;

rp.;it'il ?f ok u.rd ,slf
4813. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya aht orang yang pertama menganglcat kepala sesudah
tiupan yang terakhir, ternyata aht melihat Musa bergantung di Arsy,
alat tidak tahu apakah dia seperti itu sebelumnya atau sesudah
tiupan."
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o*ri i*At 6.:Ju *'t fLi,it *Utf i;":; €j *
'ju i* o;:l :Jv ,Qj isv te', o;ri ;;; (t U ,tjG

yt ,pLj) t ,t |i -SE *': |4i lu vi)3, oori :Js ,i+.i

.6iir *; * ,ii'\;-;
48l4.Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau b"rrubd^,"Apo

yang ada di antara dua tiupan itu selama 40." Mereka berkata,

"Wahai Abu Hurairatr, 40 hari?" Dia berkata, "Aku tidak mau." Dia

berkata, "40 tahun?" Dia berkata, "Aku tidak mau." Dia berkata, "40

bulan?" Dia berkat4 "r{ku tidak mau, dan segala sesuafu dari manusia

akan hancur kecuali ujung tulang ekomya, padanya akan disusun

kembali ciptaan."

Keteransan:

(Bab Firman-Nya "Dan ditiuplah sangknlala, maka matilah

siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki

Allah"./. Terjadi perbedaan penentuan siapa yang dikecualikan Allah.

Saya telatr menyitir persoalan itu dalam biografi Musa pada

pembahasan tentang cerita para nabi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al
Hasan, dari Ismail bin Khalil, dari Abdurrahim, dari Zakaiya bin
Zaidah, dari Amir, dari Abu Hurairatr. Padasanad ini hanya tercantum

"Al Hasan" tanpa menyebutkan nasabnya, demikian pada semua

riwayat. Menurut Abu Hatim Sahl bin As-Surri Al Hafizh

-sebagaimana 
dinukil Al Kullabadzi- bahwa dia adalah Al Hasan

bin Syuja' Al Balkhi Al Hafizh. Dia lebih muda daripada Imam

Bukhari, tetapi meninggal lebih datrulu dan tergolong atrli hadits. Pada

kitab Al Mushafahah karya Al Barqani disebutkan bahwa Imam

Bukhari menukil dengan redaksi "Al Husain menceritakan kepada

kami". Lalu dinukil dari Al Hakim bahwa dia adalah Al Husain bin
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Muhammad Al Qubbani. Abdurrahiru yang dimaksud adalah Ibnu
Sulaiman, sedangkan Amir adalatr Asy-Sya'bi.

i-;it ei"i J:ri ,jl {S"rurSSuhnya alat adalah orang pertama

yang menganglut kepalanya). Penjelasannya telah dipaparkan dengan
lengkap pada biografi Musa pada pembahasan tentang cerita para
Nabi.

tJilr l*.i1 6ltauknh sesudah tiupan).lbnu At-Tin menukil dari

Ad-Dawudi bahwa kata ini tidak benar. Dia berpatokan dalam
pandangan ini bahwa Musa meninggal dan dikubur, lalu dibangkitkan
sesudah tiupan, maka bagaimana sehingga dia termasuk yang
dikecualikan. Namun, bantatran atas argumentasi ini telah dijelaskan
sehingga tidak perlu diulangi.

fit ,y.6 (Apo yang ada di antara tiupan). pada pembahasan

tentang cerita para nabi telah dipaparkan bantahan bagi mereka yaurlg

mengatakan bahwa dia adalah empat tiupan. Lalu hadits di bab ini
menguatkan pandangan yang benar.

Jti-orr$iiTCui { :rjti offri (Empat putuh. Meretra bertrata,

"Wahai Abu Hurairah, 40 hari?"). Saya belum menemukan nama
orang yang bertanya.

'4.t @ht tidak mau), yakni aku tidak mau mengatakan

penentuan/kepastiannya" karena aku tidak memiliki penjelasan dari
Nabi tentang itu. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Bakar
bin Iyad dari Al A'masy -sehubungan hadits ini- dia berkata, L*i
(Aku kelelahan). seakan-akan dia mengisyaratkan akan banyalarya
mereka yang bertanya tentang masalah itu, sementara dia tidak bisa
menjawabnya.

Sebagian pensyarah mengklaim bahwa dalam riwayat Imam
Muslim disebutkarq "40 tahun", tetapi pernyataan ini tidak benar.
Hanya saja Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari sard bin Ash-shalt
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d;iri Al A'masy melalui sanad ini, "40 tahun", namun ini tergolong

syadz (menyalahi yang lebih kuat). Kemudian dinukil dari jalur lain

yang lemah dari Ibnu Abbas dia berkata, "Apa yang ada di antara

tiupan, dan tiupan adalah 40 tahun." Dia menyebutkannya pada akhir

surah Shaad. Seakan-akan Abu Hurairah belum mendengamya kecuali

secara garis besar. Oleh karena itu, dia berkata kepada yang bertanya,

"Aku tidak mau."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Di antara dua tiupan adalah 40" Mereka

berkata, "40 apa?" Dia berkata, "Demikian yang aku dengar."

Kemungkinan juga dia mengetatrui hal itu, tetapi dia diberitahukannya

pada waktu lain atau sibuk saat itu untuk memberitahukannya. Pada

kitab Jami'karya Ibnu Wahab disebutkan, "40 jum'at", dan sanad-nya

munqathi'(terputus).

;*:t * i- *i. it q* 1t9#I' 'n 
:e S g-j (segata sesuatu

daripada manusia akan hancur kecuali ujung tulang ekornya,

padanya disusun kembali ciptaan). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan , tVti & ,t,# Il lp l,;1t 'U 
'; (Tidak ada sesuatu

dari fiasadJ manusia melainkan hancur, kecuali satu tulang). Bagran

ini disebutkan tersendiri dari Abu Az-Zinad, dari Al Ataj, dari Abu

Hurairah, q; qi',*'.d9,,-i3Jr |.# \itrlt'^til'riiii i.r'$ 1s"*ro

anak keturunan Adam akan dimakan oleh tanah, kecuali uiung tulang

elcornya, dari sana diciptalcan dan disusun).

Dia menukil dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dia berkata,

rt- 
"r,-'rsi $o .*Ui, ?7"t'; *t ,ti',.ir't\i iiit, r *Le 9c,yi g ir1

+L' 'Ji, ,i'6 (Sesungguhnya dalom [tubuhJ manusia terdapat satu

tulang yang tidak akan dimalcan tanah selamanya, padanya ia disusun

pada hari kiamat" Merekn berkata, "Tulang apa itu? " Beliau

berlrnta, "(Jjung tulang ekor."). Pada hadits Abu Sa'id yang dikutip

Al Hakim dan Abu Ya'la disebutkan, 
' 

j,i I#b r'Gb 6 iit $71|. :Si
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)S; *>'Sp lWot of Rasulullah, "Apakak ujung tulang ekor?" Beliau

berlcata, "Seperti biji sawi'). Tulang ekor adalah tulang yang lembut

dibagian ujung tulang belakang (sulbi), dan ia adalah tempat pangkal

ekor pada binatang yang berkaki empat. Pada hadits Abu Sa'id Al
Khudri yang dikutip Abu Dunya, Abu Daud, dan Al Hakim, dari Nabi

SAW, )t-tr r" ,h ill lsesungguhnya ia seperti biji sawi).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Ibnu Aqil berkata, 'Perkara ini menjadi

ratrasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia'. Namun,

mungkin hal itu dijadikan tanda bagt para malaikat untuk

menghidupkan semua manusia dengan izin-Nya, dan tidak akan ada

pengetahuan bagi malaikat akan hal itu kecuali dengan memisahkan

tulang setiap orang, sehingga diketahui bahwa maksudnya adalatr

mengembalikan ruh kepada bagian tersebut yang merupakan bagian

badan. Sekiranya tidak disisakan sesuatu dari badan manusia, niscaya

para malaikat akan beranggapan bahwa ruh itu hanya dikembalikan

kepada jasad yang serupa bukan kepada jasad yang sama.

Lafazh pada hadits, "Segala sesuatu dari ffasad] manusia akan

hancur", kemungkinan yang dimaksud adalatr hilang bagian-

bagiannya secara keseluruhan, dan kemungkinan juga yang dimaksud

adalah mengalami perubahan bentuk, dari bentuknya yang dikenal

menjadi tidak diketahui, dan jadilah seperti bentuk materi tanatr.

Kemudian dikembalikan bila telatr disusun menjadi apa yang telah

dikenal.

Sebagian pensyarah mengklaim bahwa yang dimaksud adalatr

ujung tulang tersebut bukan berarti tidak hancur, tetapi hancur dalam

waktu yang sangat lama. Hikmahnya adalah ia merupakan asal

manusia, maka ia merupakan sesuatu yang terkokoh dari semuanya,

sama seperti pondasi untuk tembok atau bangunan, dan jika ia lebih

kokoh maka ia akan lebih lama hancur. Namun, pandangan ini tidak

biasa diterima karena menyelisihi makna zhahir hadits tanpa ada dalil
yang mendukungnya.
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para

Ibnu

Para ulama berkata, "Hal ini bersifat umum, dan dikhususkan

nabi, karena bumi tidak akan memakan jasad-jasad mereka."

Abdil Barr menyertakan kepada mereka, "para syuhada",

sementara Al Qurthubi mengikutkan "para muadzin dan mereka yang

mengharapkan ganjaran dari musibah." Iyadh berkata, "Makna lafazh
hadits, 'semua keturunan Adam dimakan oleh tanah', yakni semua

anak keturunan Adam dimakan tanah, meskipun tanah tidak memakan

sejumlah jasad manusia, seperti para nabi."

Lj5Ljtb 1l (Kecuali tulang elar). Mayoritas ulama

berpegang makna zhahir hadits ini dan berkata, "[Jjung tulang ekor

tidak akan hancur dan tidak akan dimakan tanah." Namun, Al Muzani

menyelisihi pendapat jumhur dan berkata, "Kata'kecuali' pada hadits

ifu bermakna 'dan', yakni dan ujung tulang ekor juga akan hancur."

Kata'kecuali'dengan arti seperti ini dinyatakan oleh Al Farra' dan Al
Aktrfasy serta yang lainnya. Mereka berkata, "Terkadang kata illa
(kecuali) disebutkan dengan afti 'dan'." Namun, pandangan Al
Muzani di tempat ini ditolak oleh penegasan hadits itu sendiri bahwa

ujung tulang ekor tidak akan hancur selamanya (seperti saya kutip dari

riwayat Hammam di atas). Sementara lafazh pada riwayat Al Ataj,
"Darinya diciptakan" berkonsekuensi ballwa ia adalatr yang pertama

kali diciptakan dari manusia. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits

Salman, "Sesungguhnya yang pertama diciptakan dari bagian Adam

adalatr kepalanya." Karena mungkin dipadukan bahwa hadits ini
berbicara tentang penciptaan Adam sedangkan hadits satunya

berbicara tentang penciptaan keturunannya. Atau mungkin maksud

perkataan Salman adalatr peniupan ruh pada Adam bukan penciptaan
jasadnya.

ujung
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' ) lr)r' )

tYSt\rr../
40. SI'RAH AL MUKMIN

J:,.--d.,iJ,r 'f 'J ,irrlt ,rilt ,y)ti')r;6:)6 :\t^, Ju

'o'li' i'ri ,sri ,; g?

;tfut,P eo':ill:/,*' .*ti ylr: &t; €?i-
:qlr-ait dr,'+U Su, ,:6raG a;t:> il}At,<fPr>

.'r'_\t'er''r; e/*JS .iS, *i?;li A,.rr^ryr

l.,iy; )ui ,Sir f i {-; i i>t;:r os yoz})! :ei:ii
J.1 :g-i ,p:?hri tr6r '&l'ttf 

3$l &, :)ti er.6r'Lli
'o?g:J*j 

<.i,' *t'u lwii r k-"}i {t,}?( ultt eV
j *Arrt|$Li obJW 113rta6J,.,1 ;,:*;:ir
ffi Fi iv \t ;e t11# ht e-;. Ct) ;Etti .6 g

.;tbL i fiurt:r;ti ,'cci|; '4u.

Mujahid berkata; malaranya/penafsirannya (haa miim) sama

seperti ma*na huruf hijaiyyah yang terdapat di awal surah. Dikatakan
juga batrwa ia adalah nama berdasarkan perkataan Syuraih bin Abi
Aufa Al Absi:

Dia mengingatlanht haa miim dan tombak telah tegak,

alangkah bailotya dia membaca haa miim sebelum maju.
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Ath-Thaul artinya karunia. Daakhirin artinya tunduk. Mujahid

berkata: Ilaa an-najaat (kepada keselamatan), yakni keimanan. Laisa

lahuu da'watun (tak ada seruan baginya), yakni berhala' Yusjaruun,

artinya dinyalakan api karena mereka. Tamrafouun (bersuka ria dalam

kemaksiatan), yakni mereka tidak mensyukuri nikmat. Al Alla' bin

ziyad biasa menyebut api dalam bentuk mudzakkar. Seorang laki-laki

berkata, "Mengapa engkau membuat manusia putus asa?" Dia berkata,

"Apakah aku mampu membuat manusia putus asa, sementara Allah

berfirman,'sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas,

mereka itulah penghuni neraka'. Namun, kamu menginginkan diberi

kabar gembira berupa surga atas keburukan amal-amalmu.

Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sebagai pemberi kabar

gembira berupa surga bagi siapa yang menaatinya, dan sebagai

pemberi peringatan berupa neraka bagi siapa yang durhaka

kepadanya."

b\e?l:uorl;r / )f/ l' )A,'i:'Jt f)t /r';'*
lut Jyr 6. :Jv e*j ;v\t .* it );r_of -At'eP {,

bc w €j'; r-r,ril \1.,i;Kr :qr,k *, * \'t J-
o ,'o;:i $3 ,if; 6* ruj;v\t ,* it );t #Ur/ -t t l- J /'

\t'-te lnt Jt-, * e, *r'n" F t ,fi" ,t:4;: r*
p$u;€;a u5 ,?ttr';,ti{bi Y4ttful) i,sCt p:t 9;

'(&)',Y

4815. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: Aku berkata

kepada Abdullatr bin Amr bin Al Ash, "Beritahukan kepadaku perkara

paling berat yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap Rasulullah

SAW." Dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW shalat di sekitar Kabah,
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tiba-tiba Uqbah bin Abi Muaith datang dan memegang pudak
Rasulullah SAW, kemudian dia melingkarkan kainnya di leher beliau

dan mencekiknya dengan keras. Abu Bakar datang, lalu memegang

pundaknya dan mendorongn)ra dari Rasululllah SAW sera)ra be*ata
'Apalah lcamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia

menyatalrnn "Tuhanht ialah Allah, Wdahal dia telah datang

lrepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu'?"

tsslgrggs:
(Surah Al Mulanin. Bismillaahinafumaaninabiim). Kata

basmalah tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar.

€i i g-A )A'?'; 5. 'iui-: ');)' f;ti \w u3w :'t'2ti t'6

itSr ,F errt'.)$'fs C,:j$ n*v git-,ln-J;jrt uiii (Muiahid

berlrata; malcnanya/penafsirannya (haa miim) sama seperti makna

huruf hijaiyyah yang terdapat di awal surah. Dikataknn juga bahwa

ia adalah nama berdasarkan perkataan Sytraih bin Abi Ada Al Absi:

Dia mengingatkanht haa miim dan tombak telah tegak, alangkah

bailotya dia membaca haa miim sebelum maju). Dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan, "Imam Bukhari berkat4'Dikatakan...'." k1i adalatr

perkataan Abu Ubaidah dalam kitab Majaz AI Qur'an Adapun

lafazhnya, "Haa miim majaznya sama seperti majaz pada awal-awal

surah. Sebagian lagi berkata ia adalah nama." Abu Ubaidatr

menggunakan kata'majaz' dan rnaksudnya adalatr penafsiran, yakni

penafsiran 'haa miim'sama seperti penafsiran huruf hijaiyatr yang ada

di awal surah.

Terjadi perbedaan tentang huruf-hunrf hijailxah yang terletak di

awal surah hingga menghasilkan lebih dari 30 pendapat. Ath-Thabari

meriwayratkan dari Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, dia

berkata, "Alif laam miim, lua miim, alif laam miim shaad, shaad,

adalatl hunrf-huruf pernbuka surdr." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
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melalui jalur lain dari Mujahid, dia berkata, "Huruf-huruf pembuka

surah adalah qaaf, shaad, thaa siin miim, dan selainnya adalah huruf-

huruf alfabetis (hijaiyah) sebagai pembuka surah." Namun, sanad

riwayat pertama lebih kuat.

Kalimat, "Bahkan ia adalah nama" dinukil dengan sanad ymg
maushul oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata,

"Haa miim adalah di antara nilma-nama Al Qur'an." Ibnu At-Tin
berkata, "Baranlkali maksudnya berdasarkan bacaan (qira'atr) Isa bin

Umar, yaif;'t 'haamma'. Sementara ada kemungkinan Isa memberi

tanda 'fathah'pada huruf 'miim' terakhir karena alasan bertemu dua

huruf 'sukun'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendukung yang dia

sebutkan selaras dengan bacaan Isa.

Ath-Thabari berkata, '?andangan yang benar menurut kami

pada semua huruf-huruf pembuka suratr-surah adalah diberi tanda

sulatn (mati), karena ia adalah huruf-huruf abjad bukan nzrma

sesuatu." Kemudian Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalhatr, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Shaad dan yang serupa

dengannya adalah sumpah. Allah bersumpah dengannya. Ia termasuk

di antara nama-nama Allah."

Syuraih bin Abi Aufa 
-yang 

dikatakan sebagai penggubah

sya'ir tersebut- tercantum dalam riwayat Al Qabisi, "Syuraih bin Abi
Aufa"', tapi ini tidak benar. Adapun redaksi Abu Ubaidah, "Sebagian

mereka berkata, 'Bahkan ia adalah nama' dan mereka berhujjatr

dengan perkataan Syuraih bin Abi Aufa Al Absi." Kemudian dia

menyebutkan bait sya'ir yang dimaksud.

Kisah ini disebutkan Umar bin Syabah dalam kitabnya Al Jumal

dari Daud bin Abi Hind, dia berkata, "Pernah Muhammad bin Thalhah

bin Ubaidillatr memakai sorban hitam pada perang Jamal, maka Ali
berkata, 'Janganlah kalian membunuh pemakai sorban hitam.

Sesungguhnya yang membuatnya keluar adalah ketaatannya kepada

bapaknya. Lalu Syuraih bin Abi Aufa menghadangnya dan
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menusuknya dengan tombak, maka perang tanding pun tidak dapat
dihindari hingga Syuraih berhasil membunuhnya. "

Ibnu Ishaq meriwayatkan juga sya'ir ini dan dinisbatkan kepada
Al Asytar An-Nakha'i. Dia berkat4 "Dia adalah orang yang
membunuh Muhammad bin Thalhah." Abu Mikhnaf menyebutkan
bahwa bait sya'ir yang dimaksud merupakan karya Mudlaj bin Ka'ab
As-Sa'di dan biasa dipanggil Ka'ab bin Mudlaj . Az-zubatr bin Bakkar
berkata, "Mayoritas berpendapat bahwa yang membunuhnya adalatr
Isham bin Miqsya'ar." Menurut Al Marzubani, pendapat ini yang lebih
tepat, lalu dia menisbatkan sya'ir tersebut kepadanya. Dikatakan, sya'ir
ini adalah karya Syaddad bin Mu'awiyah Al Absi. Menurut sebagian
sumber, namanya adalah Hudaid dari bani Asad bin Khuzaimah,
seperti dikutip Az-zubair. Pendapat lain mengatakan, dia adalatr
Abdullah bin Makabar. Al Hasan bin Al Muzhaffar An-Naisaburi
menyebutkan dalam kitab Ma'dubat Al udabal dia berkata, "Adapun
syi'ar para pendukung Ali pada perang jamal adalatr haa miim.
sementara Syuraih bin Abi Aufa bersama Ali. Ketika Syuraih
menusuk Muhammad, maka dia berkata, 'Haa miim,. Akhirnya,
Syuraih menggubah sya'ir." Dia berkata pula, "Dikatakan juga bahwa
ketika Muhammad ditusuk oleh Syuraih, maka dia berkata,,Apakah
lralian membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanlru adalah
Allah ', " maka inilatr makna perkataannya, "Dia mengingatkanku akan
haa miim". Maksudnya, dia mengingatkanku akan haa miim dengan
membaca ayat itu, sebab ayat yang dimaksud termasuk dalam surah
haa miim.

Catatan:

Haa miim diubah dalam bentuk jamak menjadi hawaamiim. Abu
Ubaidah berkata, "Perubahan ini tidak sesuai kaidah.', Menurut Al
Farra', bentuk jarnak seperti ini tidak ada dalam ungkapan orang-
orang Arab." Dikatakan, seakan-akan maksud Muhammad bin
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Thalhah dengan perkataannya, "Aku mengingatkanmu akan haa

miim", yakni firman Allah pada surah Haa Miim Ain Siin Qaaf, yaitu

rgi u;O #lli''-,( 1'$ gfataknnlah alru tidak meminta kepada kamu

upah)." Sepertinya dia mengingatkan hubungan kekerabatannya agar

menjadi penghalang untuk membunuh dirinya.

Abu Ubaidah. Dia menambahkan; Orang Arab biasa mengatakan

kepada seseorang, "innahu ladzuu thaulin alaa qaumihi", artinya dia

memiliki kelebihan dan keutamaan atas kaumnya." Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya dalam surah Al Mu'min [40] ayat a, ,)\bJt rgi, dia berkata,

"Yakni memiliki keluasan dan kekayaan." Dari jalur Ikrimah, dia

berkata, "Memiliki karunia." Sementara dari Qatadah, dia berkata,

"Memiliki b anyak nilcnat. "
'We :6y$5 (Daakhirin artinya merekn tunduk).lni adalah

perkataan Abu ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi

tentang firman-Nya dalam surah Al Mu'min [40] ayat 60, OrU*

i"er:t'fr (Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina), yakni

dalam keadaan kecil dan diremehkan.

i,u+)' 19r-;..I1r,;D $t;i]L$ (Mui ahid berknta, " Kepada

keselamatan", yalvti kepada keimanan). Penafsiran ini disebutkan A1

Firyabi dengan sanad yarrg maushul dat', Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid.

,frlt *-i::-5'n|t Qidak ada seruan bagi mereka, yabti

berhala). Penafsiran ini dinukil Al Firyabi dari Mujahid dengan kata

lrriit r (b erhal a-b erh al a).

,,!ltgg'i;, Ot:6U- (Yusjaruun artinya dinyalalcan api dengan

sebab mereka). Penafsiran ini dinuki Al Firyabi juga dari Mujahid.
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ot'J7i;V (Tamrahuun [bersuka riaJ, yabti tidak
mensyulari nihnat). penafsiran ini dinukil Al Firyabi dari Mujahid
dengan redaksi, o\?V" oirt(Mereka tidak mensytlari nilvnat dan

menyalahgunakannya).

trJr ii-i- )J) i.'ilat tt,&i (Adapun Al Atta. bin Ziyad biasa
mengingatkan akan neraka), yakni memberi peringatan kepada
manusia akan neraka. Maksudnya, menakut-nakuti mereka dengan
neraka.

,*: ltil lseorang raki-laki berknta). saya belum menemukan

keterangan tentang namanya.

'LJ 4i '/. (Mengapa engrrau membuat [manusial berputus asa).

Maksudnya, menyebutkan ayat ini sebagai isyarat kepada ayat lain, Ji
f.ik r ;jf *,j;i i$t q:V ti- (Katakantah; wahai hamba_

hamba-Ku yang berlebihan terhadap diri-diri mereka, janganrah
lcamu berputus asa). A1fl,ah melarang mereka berputus asa terhadap
rahmat-Nya disamping firman-Nya, )t lt,q6..Jl.i *.:.,1r'01
(sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah
penghuni neraka), sebagai ajakan agar mereka meninggalkan sikap
melampaui batas dan segera menuju bertaubat sebelum maut
menjemput.

Al Ala' yang disebutkan di sini adalah Al Ala. bin Ziyad Al
Bashri, seorang tabi'in yang zuhud, tetapi sedikit meriwayatkan hadits.
Dia tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari selain di tempat ini.
Dia meninggal tahun 94H.

Selanjuhya Imam Bukhari menyebutkan hadits Urwah bin Az-
zubair, "Aku berkata kepada Abdullah bin A-, bin Al Ash,
'Beritahukan kepadaku perkara paling berat yang dilakukan orang-
orang musy'ik'." Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal
pembahasan tentang Sirah Nabawiyah.
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rAV,{;
41. SURAH HAA MrrM AS-SAJDAH (TUSHSHILAT)

u#i Liiri) ly,i ,<6f 'ti A? tatl:sr* u.t f ir.:u ,lis,

;) iy;ie ,ic fr ; y,, * JW lGr'.,::v'l :qj-*tb

';i,;'qr;:i>t6y 
'jri ,';,;tui*i pr-it e:i jt,f&

or{*ts> ,e*tu" jpti. st }4bti'Uit> ,e-{r6-1, )q,i

7\ :Jes1.ra,ri r+^ e t# ""ti 6S -?J'tk s vL - e/- }l'
,uo-,\t 

""i"'pp ,rfut'61" ?i 4h;'t -!5 dy rou.iu,:.1'

-15 ;t: e-n'i e ,r\\,;Y elu,q'7iia'J;j.\ ,iu'"i
:;t-13 ltj ,,rAt * J5 fr\r'& yy ,f Ti @i,b
'"itk'^fci 

4|,V;.W -W.- rt*- V)t|p ilr 3tijy

)tt e &nl ,Ai' z*;it G (W.'qui !a1 ,Jui ,;h,

W.auf yl }i,r i$ ,i t1 6e\\t e uj ,tt3Lilr eU',*!
F e'#,p1> ;>,tt z;;1 e i <i *u.,a" r:, u)'+
ii,r tf (l,-r"- iirr 4y'3..i r, -'6;* tk s> ,'i'g tlr, <o*t-s"

,' ,t r z t t .: ,';i;i; $a ,oj<,-"st Jvi ri;i ,/y,!t ,y\'rt
v lrr Lf uiu;4 .**1 b& et?i ;"g;,:6,\)
'"i ,;; G,rr\t,Yi .8t UF',vitsti6s;+t d-*'&
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t :-i'; i, J.'; e ,rt:r,* ,,Ar jt oflt ; ,iri3t'ua
J.t, JVt ,fi ,-f';$ ittr rq- 'c"i oi t;y;, 1_.\\r

a-ta1 lv', 6vs't i; u.* i_"i e.,; e ua. q it{\tr
1Jt;ri €.:A'a Wc, i'r\t'.i;r q,"T rt. ,p\\,
,q, l* rj; <d,t;3t3lo?nr it?1y,j-'; IL6fur:-S:
ept y. qvlt oF \;i ir Lrl u.'t J7 l |$i ,l'rt tu.t,

'.1,r 
,-; i: ,lu.l' + 'u ),t ot; Lrjt ',rlL',_ilU- x .;rrf

4l €ri i n) t:*.., i, *n*'€*;:i;.iv
l\JWt*

,;1 .tet:tf :4isr1ii1 yP,<gfr *;t'fiy,4U lu:,

<i.:j i ASi) ,e.H 1yt:.-;y .*rli Q ,<ai( :* y
,yrt-!)u;1o$5 ,p'_lt + qt<ilat frtb 

j:F; ff.i#
r.i.j, Afr, 'C"',b @6i 621 :ip SG, .'Ae,t :1c;1j1

.ir; 6:r:i ,<#.il.i,*> t+r',trrX (r ,;y"*; rri ,e!.

l,g, <u#t'oti_;,u i) tr?r, i, *pr:ii'; <Fi6_S)
',ll;'Jr:J ,itfr*J,,li i:;;3tir,rVr y ,S!t u-4t, Q|3t a(;_aut)

|H) .:ok ,<o*:is .1t;sr'it:fujir u,io ui qr\ f;
,n) . 

--ft 
: 1i,-g'Cr> A e, 6fir'fi : 1g*1

Sut .ir;t'rsf Lt, tlj <y-t1 .^-;e 'ci *'eL :6es,;
'r* 

duj{1i5:ur? u.t JG: .Vt ,g (bu riil;ry ,bd
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?rt 6** itl'" s$ ,;it-,1t + ti;$ '*2tr)t *'jiat :$,;i
.(Wl,tt$ r\''L d'#i

Thawus berkata dari Ibnu Abbas: 'Datanglah kamu berdua

menurut perintah-ku dengan sukn hati atau terpal<sa ', yakni

berikanlah oleh kamu berdua. 'Keduanya berkata: Kami akan datang

dengan suka hati', yakni kami akan memberikan. Al Minhal

meriwayatkan dari Sa'id, dia berkata: Seorang laki-laki berkata

kepada Ibnu Abbas, "sesungguhnya aku mendapati dalam Al Qur'an

hal-hal yang tidak sesuai [berbeda] denganku'. Dia berkata, "Maka

tidak ada pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan mereka

tidak saling bertanya", "sebagian mereka menghadap kepada

sebagian yang lain dan saling bertanya", "Mereka tidak dapat

menyembunyikan (dari Allah) suatu kejadianpun'wahai Tuhan kami,

tiadalah kami mempersekutukan Allah'. Sungguh mereka telah

menyembunyikan pada ayat ini. Dia berkata,'Ataukah langit Allah

telah membangunnya -hingga firman-Nya- dihamparkan-Nya',

disebutkan penciptaan langit sebelum penciptaan bumi, kemudian di

berkata, 'sesungguhnya patutkah kamu lrafir kepada yang

menciptaknn bumi dalam dua masa -hingga firman-Nya- dengan suka

hati'. Pada ayat ini disebutkan penciptaan bumi sebelum penciptaan

langit. Allah berfirman, 'Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang - Maha Perkasa lagi Maha Bijal<sana'Maha Mendengar

lagi Maha Melihat'. Seakan-akan semua ini pernah terjadi dan telah

berlalu." Maka dia berkata, "Firman-Nya,'Tidak ada pertalian nasab

di antara mereka'pada tiupan pertama 'Kemudian ditiup sangkakala,

malra matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang

dikehendaki Allah, dan tidak ada lagi pertalian nasab di antara

merelra pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya',

kemudian pada tiupan terakhir, 'Sebagian merelcn menghadap kepada

sebagian yang lain saling tanya-menanya'. Adapun firman-Nya,

'Tidaklah knmi termasuk orang-orang musyrik' dan'mereka tidak
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dapat menyembunyikan (dari Allah) suatu kejadi@, arypt'
sesungguhnya Allah menyembunyikan dosa orang-orang png ikhlash-

Orang-orang musyrik berkat4 'Marilah kita mengatakan batrwa kita
bukanlah orang-orang musyrik', maka mulut-mulut mereka dikunci,
dan tangan-tangan merekalah yang berbicara. Pada saat itulah diketahui

bahwa tidak ada pembicaraan yang dapat disembunyikan dari Allah.
Ketika ifii'orang-orang kafir ingin supaya' (ayat). Allah menciptakan

bumi pada dua masa, lalu menciptakan langit. Kemudian Dia menuju

langit dan menyempumakarurya pada dua masa yang lain. Setelah itu
Dia menghamparkan bumi. Menghamparkannya adalah mengeluarkan

air dan menumbuhkan rumput-rumputry4 menciptakan gunung-

gunung, unta-unt4 bebukitan, dan apa yang ada di antara keduanya,

pada dua masa yang lain. Ifulah firman-Ny4 'Dia menghamparlcannya'

dan firman-Nya,'Dia mmciptakan bumi pada dua masa'. Bumi dan

segala isinya dijadikan pada empat masa. Sedangkan langit diciptakan
pada dua mr$a. Adapun firman-Nya, 'Adalah Allah Maha Pengampun

Lagi Maha Penyayang', Dia menamai diri-Nya seperti itu. Itulatl
perkataannya, yakni Dia senantiasa demikian. Sesungguhnya Allah
tidak menginginkan sesuatu melainkan mendapatkan apa yang Dia
inginkan. Janganlah Al Qur'an menyelisihimu. Sesungguhnya

semuanya berasal dari sisi Allah." Abu Abdillatr berkat4 'Yusuf bin
Adi menceritakannya kepadaku, Lhaidillah bin Amr menceritakan

kepada kami, dart Zatd bin Abi Unaisah, dari Al Minhal, sama seperti

itu."

Mujahid berkata: 'Bagi mereka pahala yang tidak terbatas',
yakni tidak terhifixrg. Aqwaataha artinya rezeki-rezekinya. 'Pada
tiap-tiap langit urusannya', yakni apa-apa yang diperintahkannya.

Nahisaat artinya kesialan-kesialan. 'Dan Kami menetaplam pada
mereka para pendamping', yakni para malaikat bergantian turun
kepada mereka saat kematim. Ihtazzar (hiduplah), yakni dengan sebab

tumbuhan. Warabat (dan subur), yakni menjadi tinggi. Ulama
selainnya berkata; 'Dari kelopalotya', yakni ketika muncul. 'sungguh
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dia mengatakan ini haklu', yuk i dengan sebab ilmuku, aku berhak

terhadap hal ini. 'Adalah sama bagi orang-orang yang meminta',

yakni ditetapkan dalam ukuran yang sulma.'Kami memberi hidayah

kepada merekn', yatt-i kami menunjukkan mereka kepada kebaikan

dan keburukan, seperti firman-Nya,'Kami menunjukkan kepadanya

dua jalan'. Demikian juga seperti kalimat, 'Kami menunjukinya
jalan '. Kata 'hidayah' yang bermakna 'bimbingan' sama

kedudukannya dengan kata as'adnaahu (Karni membatragiakannya).

Contohnya adalah firman Allah, 'Merekn itulah orang-orang yang

diberi petunjuk oleh Allah maka ilafiilah petunjuk mereka'. Yuuza'uun

artinya mereka ditahan. Qisyr Al Kufurra artinya kelopak bunga.

Waliyyun hamiim (teman yang sangat setia), yakni yang dekat.'Min
mahiish ', dikatakan 'fuaasha anhu', artinya menyimpang darinya. Kata

miryah dan muryah adalah sama (semakna), artinya berbantah-

bantahan. Mujahid berkata: Firman-Nya,'Kerjakanlah apa yang kamu

sukai'maksudnya sebagai ancirman. Ibnu Abbas berkata, 'Tolaklah
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik', yakni bersabar saat

marah, memberi maaf saat diperlakukan dengan buruk. Apabila
mereka menge{akannya, niscaya Allah melindungi mereka dan

musuh akan tunduk kepada mereka 'seakan-akan ia adalah teman

yang sangat setia'.

Keterangan:

(Surah Haa Miim As-Sajdah. Bismillaahirrafumaaninafuiim).
Kata basmalah tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

t+bf ,$ji \1b? gt1,,rr& i) f ',-rjv ,5,6i (Thawus berkata

dari lbnu Abbas: 'Datanglah kamu berdua menurut perintah-lat
dengan suka hati atau terpaksa', yaloi berikanlah oleh kamu berdua).
Pernyataan ini dinukil Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad
yang sesuai kriteria Imam Bukhari dalam keshahihanrrya. Adapun
redaksi riwayat Ath-Thabari adalah, "Firman-Ny4 'datanglah kamu
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berdua', yakni berikanlah oleh kamu berdua. Sedangkan firman-Nya,

'Keduanya berknta: Kami datang', yakni kami memberikan." Iyadh

berkata, "Kata ataa di tempat ini tidak bermakna memberi, tetapi

berasal dari kata ityaan (datang), yakni perbuatan mengadakan

sesuatu. Dalilnya adalah ayat itu sendiri. Demikianlah makna yang

dikemukakan para ahli tafsir, maka makna ayat itu adalah; "Datanglah

kalian berdua karena apa yang Aku ciptakan pada kalian, dan

tampakkanlah". Keduanya menjawab,'Kami memenuhinya', bahkan

makna seperti ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas." Dia berkata,

'Makna seperti ini diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair

sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari. Namun, ini adalatt

upaya untuk mendekatkan maknanya, yatmi ketika keduanya

diperintatrkan mengeluarkan apa yang ada padanya berupa matahari,

bulan, sungai, tumbuhan, dan selain ifu, maka keduanya pun

memenuhi perintah itu, sehingga kedudukannya sama seperti

memberi. Untuk itu, digunakanlatr kata 'memberi' sebagai ungkapan

kesiapan keduanya melakukan apa yang diperintahkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selama makna ini memiliki alasan

dan didukung oleh riwayat, maka apa alasan mengingkari riwayat

Ibnu Abbas? Seakan-akan ketika dia (Iyadh) melihat nukilan dari Ibnu

Abbas yang menafsirkannya dengan arti 'datang', maka dia pun

menafikan jika Ibnu Abbas menafsirkannya dengan makna lain.

Sungguh ini adalatr sikap yang mengherankan, sebab apa yang

menghalangi jika dalam suatu masalah terdapat dua pendapat atau

lebih?

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahi( dari Ibnu Abbas RA,

dia berkata, ;l:j ;/$q'16 u^75t Otyi ,'c.'r.;as. ht ? br j6

jbtt-b t4 ,(lt ,$6. €Fii $Wt',p ,9e;>$, (Attah Azza wajaila

berfirman kepada langit, "Muncallanlah matahari, bulan, dan

bintang-bintang." Lalu Dia berfirman kepada bumi, "Belahlah

sungai-sungaimu dan keluarkan buah-buahanmu." Keduanya pun
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berlcata, "Kami memberikan dengan suka rela"). Menurut Ibnu At-

Tin, barangkali Ibnu Abbas membacanya dengan kata LiST (huruf alif

dipanjangkan), maka dia pun menafsirkannya berdasar bacaan ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, para ahli qira'ah telah menegaskan

batrwa itu adalah qira'ah Ibnu Abbas. Ini juga cara baca kedua

muridnya; Mujahid dan Sa'id bin Jubair. As-Suhaili berkata dalam

kitabnya Al Amali, 'Dikatakan, Imam Bukhari melakukan kesalahan

dalam beberapa ayat Al Qur'an. Jika ini salah satunya, maka tidak ada

lagi persoalan. Namun, jika tidak, berarti ini adalah qira'ah yang

sampai kepadanya. Maknanya, 'Kami memberikan ketaatan', seperti

dikatakan, 'Si fulan memberikan ketaatan kepada si fulan'." Dia juga

berkata, "Firman Allah, Afl4r t:b j (kemudian diminta kepada

mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya). Huruf alif
pada kata atauhaa boleh dibaca panjang dan boleh juga dibaca

pendek. Adapun fitnah adalah lawan dari taat. Bila cara baca seperti

itu bisa diterapkan pada kata fitnah, maka berlaku juga pada lawan

katanya."

Sebagian atrli tafsir mengemukakan kemungkinan jika kata L-i$

bermakna persetujuan. Penafsiran ini ditandaskan oleh Az-
Zamakhsyari. Atas dasar ini maka yang dihapus hanya satu objek,

sehingga maknanya adalah; hendaklah masing-masing kamu berdua

menyefujui yang lainya, maka keduanya berkata, "Kami telah saling

sepakat." Sedangkan menurut penafsiran pertama, maka yang dihapus

adalah dua objek; Maknanya, hendaklah kalian berdua memberikan

keataan dari diri kalian, maka keduanya berkata, "Kami telah

memberikan ketaataan kepadanya." Penafsiran ini lebih kuat, karena

dinukil secara tegas dari pakar tafsir Al Qrn'an (Ibnu Abbas).

6A lfeauonya berkata). Ibnu Athiyah berkata, "Maksudnya, dua

bagran yang disebutkan. Artinya kelompok langit dan kelompok

bumi." Kemudian dia menyebutkan yang menguatkan pendapatnya.
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Namun, sungguh ini adalah kelalaian darinya, sebab yang disebutkan

sebelumnya hanya kata 'langit' dan 'bumi' dalam benfuk funggal.

Hanya saja kalimat 'kami dalam keadaan taat' menggunakan bentuk

kata jamak untuk disesuaikan dengan jumlatr masing-masing

keduanya. Kemudian digunakan juga bentuk jarnak laki-laki yang

menunjukkan jenis makhluk berakal, karena baik langit maupun bumi
diposisikan sebagai makhluk berakal dalam pembicaraan itu. Hal ini
sama seperti firman Allah dalam surah Yuusuf [l2l ayat +, ]"rii-ti
i+6 (aku melihat semuanya suiud kepadalru). Jt i'rrr 6-32 6t

Minhal berkata). Dia adalah Ibnu Amr AI Asadi Al Kufi. Dalam
Shahih Bukhari tidak ada riwayahya selain hadits ini dan satu hadits

lagi telah disebutkan pada kisah lbrahim pada pembatrasan tentang

cerita para nabi. Dia tergolong periwayat yang *aduq dan dalam satu

tingkatan dengan Al A'masy. Dia dinyatakan shahih oleh Ibnu Ma'in,
An-Nasa'i, Al Ijli, dan lainnya. Namun, riwayatnya ditrnggalkan oleh
Syu'batr, karena suatu alasan yang tidak menyebabkannya cacat,

seperti telatr saya jelaskan pada mukaddimah. Riwayat mu'allaq ini
dinukil Imam Bul&ari dengan sanad yang maushul setelah

menyebutkan haditsnya, seperti yang akan saya sebutkan.

*fi (Oari Sa'id). Dia adalah lbnu Jubair seperti ditegaskan

Al Ashili dalam riwayatnya dan juga An-Nasafi.

/V il ,yt le (Seorang laki-laki berkata kepada lbnu Abbas).

Laki-laki yang dimaksud adalah Nafi' bin Al Azraq png dikemudian
hari menjadi pemimpin kaum Azariqah dari kalangan Khawarij. Dia
biasa duduk di majlis Ibnu Abbas di Mal,rkah, lalu bertanya kepadanya

dan mendebatnya. Diantara perkara yang ditanyakannya kepada Ibnu
Abbas dikutip dalam riwayat Al Hakim di kitab Al Mustadraft dari
Daud bin Abi Hind, dari Ikrimatr, dia berkata, 'T.Iafi' bin Al Azraq
bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah dalarn surah Al
Mursalaat l77l ayat 35 dan surah Thaahaa [20] ayat 108, 't'1-jt:;
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rli6llL*ri - o,i+z:'1"Ini odolrh hari, yang mereka tidak dapat

berbicara [pada hari ituJ ", - 
(]lfsl14 

kamu tidak mendengar kecuali

bisikan saja".), dan firman-Nya dalam surah Ath-Thuur 152) ayat 25

dan surah Al Haaqqah [69] ayat 19, i'36s - otL+. f "i"'n4^a,' 
pti

ag $?;t (Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang

lain saling tanya-menanya," - "Ambillah, bacalah kitablru [iniJ ".).

Demikian kisah yang dikutip hadits ini. kri adalah salah satu perkara

yang dipertanyakan dalam hadits di atas.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Adh-Dhahhak bin
Muzahim, dia berkata, ,fi'j3',H F e.*:*ii.idt9-'jlr i e$?rr3

etl 'n iut '-ri:u; tlg u,r\i {y: b q-i V,t /* .u.urp 'iF 
,k g:r:fsr

4t'u r;S ;,;ri,f it-i,:elrl,\,;tt:;(,01,:\t i. (Nofi, bin Al Azraq

dan Najdah bin Uwaimir datang ke Makkah bersama sekelompok
pembesar Khawarij. Ternyata mereka mendapati lbnu Abbas sedang

duduk dekat sumur Zamzam dan orang-orang berdiri bertanya

kepadanya. Maka Nafi' bin Al Azraq berkata kepadanya, "Alflt datang

untuk bertanya kepadamu." Lalu dia bertanya kepada lbnu Abbas

berbagai hal berkenaan dengan tafsi). Ath-Thabarani mengutip

semua pertanyaan itu dalam dua lembar kitabnya.

Kemudian Ath-Thabari meriwayatkan sebagian kisah itu melalui
sanad yang sama, Nafi' bin Al Azraq datang kepada Ibnu Abbas dan

berkata, "Firman Allah dalam surah An-Nisaa' l4l ayat 42, OJl(.|Ji

b-*?tt @an mereka tidak dapat menyembunyikan [dari AllahJ

sesuatu kejadianpun), dan firman-Nya dalam surah Al An'aam [6]
ayat23, 6# & t Ui.t ittrj (Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami

memperselcutul<an Allah). Maka dia berkata, "Aku kira engkau

meninggalkan sahabat-satrabatmu seraya berkata kepada mereka,

'Dimanakah lbnu Abbas, aku akan bertanya kepadanya hal-hal yang

samar dalam Al Qur'an'." Lalu Ibnu Abbas mengabarkan kepada
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mereka bahwa ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat,

maka orang-orang musyrik berkata, "Sesungguhnya Allah tidak akan

menerima, kecuali orang-orang yang mengesakan-Nya." Mereka pun

ditanya oleh Allah dan mereka menjawab, "Allah Tuhan kami,

tidaklah kami termasuk orang-orang musyrik". Akhirnya, mulut-mulut

mereka dikunci dan anggota badan mereka disuruh berbicara. Hal ini
juga termasuk salah satu yang dipertanyakan pada hadits bab di atas.

Dengan demikian, jelas bahwa penanya -yang tidak disebutkan

namanya- dalam hadits di atas adalatr Nafi' bin Al Azraq.

";l',;l;*s 
'q5( 

pipr G yi ,jl {sounsst hnya atu mendapati

dalam Al Qur'an hal-hal yang tidak sesuai fberbedal denganlal.

Maksudnya, tampak musykil dan rancu, sebab s@ara zhatrir

bertentangan. Abdurrazzaq menambatrkan dalam riwayatrya dari

Ma'mar, dari seorang laki-laki, dari Minhal melalui sanad-ny4 "Ibnu

Abbas berkata, 'Apakatr itu? Apakah keraguan tentang Al Qur'an?'
Dia menjawab, 'Bukan keraguan tetapi hanya perbedaan'. Ibnu Abbas

berkata, 'Berikan hal-hal yang tampak berbeda dan bertentangan

menurutmu'. Dia berkata, 'Aku mendengar Allah berfirman...'."

Kesimpulannya, hal-hal yang dipertanyakan pada hadits di atas

ada empat. Pertama, penafian adanya tarryajawab di hari kiamat dan

penetapannya. Kedua, sikap orang-orang musyrik yang

menyembunyikan keadaan mereka dan pada saat yang sama mereka
juga menyebarkannya. Ketiga, penciptaan langit dan bumi; mana yang

lebih dahulu? Keempat, petggunaan kata 'lcaana' yang menunjukkan

kejadian masa lampau, padahal sifat yang disebutkan tidak dapat

dipisahkan dari Allah.

Ringkasan jawaban Ibnu Abbas adalah sebagai berikut. Untuk
masalah pertama, dia katakan bahwa tanya-jawab yang dinafikan

adalatr sebelum tiupan sangkakala yang kedua, sedangkan

penetapannya terjadi sesudah itu. Sedangkan untuk yang kedua,

bahwa orang-orang musyrik itu menyembunyikan keadaan mereka
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dengan lisan-lisan mereka, tetapi tangan-tangan dan kaki-kaki mereka

menjelaskan keadaan mereka yang sebenarnya. Mengenai masalah

ketiga, Allah memulai penciptaan bumi dalam dua masa dan belum

disempumakan. Kemudian Dia mencitapakan langit dan

disempurnakannya dalam dua masa. Selanjutnya, Dia

mengahamparkan bumi sesudah itu dan menjadikan gunung-gunung

serta yang lainnya dalam dua masa. Itulah empat masa untuk

penciptaan bumi. Pendapat Ibnu Abbas ini merupakan perpaduan

firman Allah pada ayat di atas dan firman-Nya dalam surah An-

Naazi'aat [79) ayat 30, l-il6i '':li;'g'"P3\t (Dan bumi sesudah itu

dihamp arkan-Nya.). klilah penafsiran yang menj adi pedoman.

Mengenai riwayat Abdwazzaq dari Abu Sa'id, dari lkrimah,

dari Ibnu Abbas --{inisbatkan kepada Nabi SAW- dia berkata, ',*

,f ,*. t:ii tr4'\r'*i l$titvi ,uslt p ei ;-\t 9i-4 yl'lr hr

.Jt ql' le titei ,1, :#, jt o:i:,,t # .1c,r'l' ?t-: "t;ia, eigi ,f\i
7;llit /.t s$sr # e :Jtt (^;i :6 ,y O l:j @ttah menciptatran

bumi pada hari Ahad dan Senin, lalu Allah menciptakan gunung-

gunung, membelah sungai-sungainya, dan menetapkan pada setiap

bumi makanannya pada hari Selasa dan Rabu. Lalu Allah menuju

langit yang masih berupa knbut -seraya membaca firman-Nya, 'pada

setiap langit urusannya'- dia berkata: pada hari Kamis dan hari
Jum'at). Namun, hadits ini lemah, karena kelemahan Abu Sa'id (yakni

Al Baqqal). Adapun tentang masalah keempat, kata kaana meski

menunjukkan kejadian pada masa lalu, tetapi tidak berkonsekuensi

pemutusan, bahkan maksudnya adalah Allah senantiasa demikian.

Namun, dalam masalah pertama dinukil penafsiran lain, yaitu

batrwa penafian tanya-jawab adalah saat tiupan sangkakala pertama,

sedangkan penetapannya sesudah tiupan kedua. Sementara Ibnu

Abbas menakwilan makna 'tan1a-jawab' ini dengan makna

permintaan maaf satu sama lain. Ath-Thabari meriwayatkan dari

734 - TATITUL BAARI



Zadzan,dia berkata, tf :( .siri$ y,qi, ?t, #t )")b'l-i6 iF;;' t5
V q $ii ;4j;-'ar;lr \V ,iu yW ai"'e'i o,g',r" ,*tiil i)ri ,ii
oj"a-;- 1 t Ht-'H'eui x Vii i1 Wi \i V) ji El,p td*"
datang kepada lbnu Mas'ud dan dia berkata, "Tangan seorang

hamba dipegang pada hari kiamat lalu diseru, 'Ketahuilah, ini adalah

fulan bin fulan, barangsiapa memiliki hak padanya maka hendaklah

datang'." Dia berkata, "Seorang perempuon saat itu ingin
mengulafikan halvtya pada bapalotya, atau analotya, atau

saudaranya, atant suaminya. Tidak ada penalian nasab di antara
merekn pada hari itu dan merekn tidak saling benanya+anya"). Da,'i
jalur lain disebutkan, "t>-Ii-lj grtiirU-Ytt* frgi't;i l3-l
f pr[idak seorang pun yang ditanya sesuatu pada hai itu tentang

nasab, tidak saling bertanyalanya tentangnya, dan tidak pula
memohon dengan sebab hubungan rahim).

Adapun masalah kedua telah dipaparkan melalui jalur lain dari
Ath-Thabari. Ayat lain yang disebutkan Imam Bukhari, adalah firrran-
Nya, !f- i-i tk t 6.t itrj (Demi Allah, lmmi, tidaHah lcnmi termasuk

orang-orang yang musyrik). Telatr disebutkan keterangan yang

menguatkannya dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam

Muslim, L@t 6 c{r U)b/: *6.: &.'*t'*t,;-,,):fi i:{6' .,;.rj t
#.,#'#''& !4::,:-,sil f * e'#et!b $aa e;iilt :j'}l
'J|V b+:t (kemudian dilemparkan yang ketiga dan dia berkata,

"Wahai Tuhan, alat beriman kepada-Mu, kepada kitab-Mu, dan

kepada Rasul-Mu", seraya dia memuji semampunya, maka Allah
berfirman, "Seknrang Kami akan mendatangkan saksi atasmu." Dia
pun berfikir dalam dirinya tentang siapa yang aknn menjadi salrsi

atasnya, lalu mulutnya dihtnci dan anggota badannya berbicara).

Sedangkan perkara ketiga telah dijawab pula dengan berbagai
jawaban, di antaranya bahwa kata tsumma (kemudian) pada ayat itu
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bermakna wawu (dan) sehingga tidak ada masalatr. Ada pula yang

berpendapat bahwa ayat itu hendak mengurutkan berita bukan

kejadian yang diberitakan, sama seperti firman-Nya dalam surah Al
Balad [90] ayat 17, t'tuT i;nt'U'og'j @an dia termasuk orang-orang

yang beriman). Sebag1an lagi mengatakan kata tsumma pada ayat ini

tetap berlaku seperti makna dasamya, tetapi maksudnya menunjukkan

perbedaan antara kedua ciptaan bukan urutan waktu. Pendapat lain

mengatakan, makna khalaqa (menciptakan) pada ayat itu bermakna

menetapkan.

Kemudian masalah keempat dan jawaban Ibnu Abbas memiliki
kemungkinan bahwa dia bermaksud Allah menamai dirinya 'Maha

Pengampun' dan 'Maha Penyayang', dan penamarln ini telah berlalu

waktunya, karena kaitarurya pun telah berakhir. Namun, kedua sifat itu
sendiri tetap sebagaimana adanya tanpa ada pengurffiBil, sebab jika

Allah menghendaki pengampunan atau rahmat, baik sekarang maupun

akan datang, maka kehendak-Nya akan terjadi. Demikian perkataan Al
Karmani. Dia berkata, "Mungkin Ibnu Abbas memberi dua jawaban;

salah satunya bahwa pen:rmaan itulah yang telah selesai, tetapi

sifatnya tidak. Jawaban lain, bahwa kata kaana artinya

berkesinambmBil, karena ia akan senantiasa demikian.

Mungkin juga pertanyaan itu dipaharni dalam dua sisi, dan

jawaban yang diberikan untuk menghapus keduanya sekaligus.

Seakan-akan dikatakan;kata ini memberi asumsi bahwa Allah di masa

lampau adalatr 'Maha peng:rmpun' dan 'Maha Penyayang' padahal

saat itu belum ada yang diampuni dan dirahmati, sementara sifat

tersebut tidak ada lagi di masa ini berdasarkan indikasi kata kaana,

maka masalah pertama dijawab batrwa Allah di masa lampau memiliki

nama seperti itu. Sedangkan masalah kedua dikatakan bahwa kata

knana memiliki malma 'berkesinarrbungan'. Para ahli Natrwu

(gramatikal bahasa Arab) berkat4 "Kata kaana memiliki makna telatr

lampau baik terus menerus maupun tidak."
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'r-i);Ai")\-it (janganlah berselisih). Dalam Ibnu Abi Hatim

disebutkan dari Mutharrif, dari Al Minhal bin Amr, di bagian

akhirnya, i; l Ft'u ,-A ^Sl.ti; ry e ,i ,y :a&'s.t'iiui ,',lti

'a4rj o:J 'Jt6\ lA ,* J/ lt (Dia berkata: Ibnu Abbas berkata

kepadanya, 'Apakah tersisa sesuatu di hatimu?' Sesungguhnya tidak

ada sesuatu dalam Al Qur'an melainkan diturunkan padanya, tetapi

engkau tidak mengetahui malotanya).

Catatan:

Dalam redaksi hadits disebutkan, 6r{ itri VS @an langit Dia

membangunnya). Sedangkan bacaan dalam Al Qur'an adalatr, it;lt 1i

t-it{ (ataukah langtt Dia membangunnya). Demikian dikatakan

sebagian pensyarah. Namun, yang terdapat dalam catatan sumber dari

riwayat Abu Dzar, l-ai6.6j:0t : (dan langit serta pembinaannya),

dan ini sesuai bacaan dalam Al Qur'an. Namun, kata sesudah itu,

"Hingga firman-Nya dahaaha" menunjukkan bahwa yang dimaksud

adalatr ayat t^ti;.)t;Ur 7i (ataukah langit Dia membangunnya).

}* ii. ,*,;- 4b (y^d bin Adi menceritakannya kepadaku),

yakni Ibnu Abi Zwuq At-Taimi Al Kufi. Dia pemah menetap di
Mesir. Dia adalah saudara laki-laki Zakariya bin Adi. Dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Sementara

dalam riwayat Al Qabisi disebutkan, "Diceritakannya kepadaku dari

Yusuf bin Adi", yakni dengan tarnbatran 'dan', tetapi ini tidak benar.

Kalimat, "Yusuf bin Adi menceritakannya kepadaku...", tidak

tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Demikian juga dalam riwayat

Abu Nu'aim dari Al Jurjani dari Al Farabri. Namun, kalimat tersebut

dinukil oleh mayoritas periwayat dari Al Farabri. Hanya saja Al
Barqani menyebutkan dalam ktttb Al Mushafahafu setelatr mengutip
hadits dari jalur Muhammad bin Ibratrim Al Busyanji, maka dia
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berkata, "Abu Ya'qub Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami."

Dia pun mengutipnya s@ara lengkap dan berkata, "Muhammad bin

Ibrahim Al Urdustani berkata kepadaku: Dia berkatq 'Aku melihat

naskah kitab Bukhari dan pada catatan kakinya tertulis; Muhammad

bin Ibrahim menceritakannya kepadaku, Yusuf bin Adi menceritakan

kepada kami'."

Al Barqani berkatq 'Mungkin ini hanyalah perbuatan mereka

yang mendengarnya dari Al Busyanji, sebab namanya adalah

Muhammad bin lbrahim." Dia juga berkata, "Imam Bukhari tidak

mengutip hadits yang merrilila sanad lengkap selain hadits ini dari

Yusuf maupun Abdullatr bin Amr serta Zaid bin Abu Unaisatr. Sikap

Imam Bukhari yang membedakan penyajian sanad dari urutannya

yang dikenal, terdapat isyarat batrwa hadits itu tidak sesuai

kriterianya, meski bentuknya sama seperti hadits maushul. Ibnu

Khuzaimah menegaskan dalam Shahihrrya tentang istilah ini.

Menurutnya, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan cara

seperti itu menunjuk&an bahwa hadits yang dimaksud tidak sesuai

dengan kriteria tttab Shahih-nya. Dia prm memasuk&an mereka yang

mengubah bentuk yang disepakati ini jika dia menukil seperti di atas,

maka sebagian pensprah mengklaim bahwa Imam Bukhari pada

awalnya mendengar s@ara mursal dan pada kali yang lain mendengar

melalui jalur maushul, lalu dia pun menukilnya sebagaimana yang

didengar. Namun, kemungkinan ini cukup jauh dan sulit diterima.

Saya telah menemukan jalur lain yang diriwayatkan Ath-Thabari dari

Mutharrif, dari Al Minhal bin Amr, secara lengfuap. Kemungkina guru

Ma'mar -yang tidak disebutkan namanya itu- adalah Muthalrif, atau

ZudbinAbi Unaisah, atau yang lain.

iP qt;.u-ii t"*tiit 'bt+i 36 luuiattid ber*ata, 'Bagi

merelra pahala yang tidak terbatas', yaloi tidak terhitung). Bagian ini

tidak tercantum dalarn riwayat An-Nasafi. Al Firyabi meriwayatkan

dengan sanad yangmaushul dari Mujahid. Ath-Thabari meriwayatkan
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dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 'r*
g# Oiaa* terbatas), dia berkata , f&'io Qia* dikurangi). tni
semakna dengan perkataan Mujahid, 7P ft gtaa* turhitung).

Maksudnya, ia dihitung dengan teliti dan tidak berkurang sedikipun.

W :'.,i : rQSrTi (Aqw a ataha artinya r ez e ki -r ez ekinya). Ab ilxr azzaq

meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Al Hasan, t-iJ[i ,iir-li ,56, ,,)6
ja(;) 1.t:ir 'j,3qti (Dia berkata: eatadah berkata, ,Gunung-

gunungnya, sungai-sungainya, hewan ternalotya, dan buah_
buahannya'.). Al Firyabi menukilnya dengan sanad yang maushul
dari Mujahid dengan redaksi, qrii qi')iiti (Dia menetapkan rezeki-

rezekinya), yakni berupa hujan. Abu Llbaidah berkata, "Kata
'aqwaataha' adalatr bentuk jamak dari kata al quut, artinyarezeki.,'

Fr't'|$ : ali fA ,y G (poao fiapliap tangit urusannya,,

yalcni apo yang diperintahkan-Nya). penafsiran ini dinukil Al Firyabi
dengan redaksi, il1?: or-;';i + (Dari apa yang diperintahkan dan

dikehendaki-Nya), yakni seperti penciptaan arat-alat pelempar syetan,
api, dan lainnya.

Ac,3 :19r1-e,iy (Nahisaat artinya kesiaran-kesiaran). Al Firyabi

menukilnya dengan sanad yang maushul dalj Mujatrid. Abdurrazzaq
meriwayatkan dari Ma'mar dari eatadah, "Angin sharshar adalah
angin yang sangat dingin, sedangkan nahisaat adalatr kesialan.,'
sementara Abu ubaidah berkata, "Ash-sharshar adalah yang keras
dan memiliki suara dahsyat. Adapun nafuisaat adalatr yang membawa
bencana."

,z;j_ir i zq 1L:ri\:Jtfi J:g psj d a$i> (,Dan Kami

menetapkan pada mereka para pendamping', 'para malaikat
bergantian turun kepada merelm' saat kematian).Demikain tercantum
dalam riwayat Abu Dzar, An-Nasafi, dan yang lain. Sementara dalam
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riwayat Al Ashili disebutkan, 'F|'J:A €r'iti <iuj {a t;rti>

g;;t ry (4i>tit ('Kami menetapkan pada mereka para pendamping'

yang mendampingi mereke, malaikat turun kepada mereka'menjelang

kematian). Inilah maksud pernyataan ini dan pembenarannya.

Sungguh kalimat 'tuntn kepada merekn' bukanlah penafsiran kata

qayyadhnaa (Kami menetapkan). Al Firyabi meriwayatkan dari jalur

Mujahid dengan tafazh, '#i:g ,L'i dt ** ,Sa pu'j & u;"!i>

/jr't-b :)ri tTii li rjw I ot a?l'ar (Kami menetapkan pada

mereka para pendamping, yaloi syetan-syetan. Sedangkan kalimat,

"Malaikat turun kepada mereka untuk mengatakan iangan tahtt dan

jangan bersedih', yaloi saat menielang kematian). Demikian juga

diriwayatkan Ath-Thabari secara terpisatr.

Dari As-Sudi, dia berkata, "Malaikat bergantian turun kepada

mereka menjelang kernatian." Lalu dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, dia berkata" '?ara malaikat turun kepada mereka di akhirat

nanti." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk

menggabungkan kedua penakwilan ini, karena saat menjelang

kematian merupakan awal kehidupan aktrirat bagi si mayt. Terlepas

dari perbedaan keduany4 yang jelas makna'malaikat bergantian turun

kepada mereka'bukan dalam kehidupan manusia di dunia.

'e*'e ($r;St 61 .|>i4 :(U.ss),p$u: <t F'> (Ihtazzat

[hiduplahJ, yalvti dengan sebab tumbuhan. Warabat (dan subur),

yal<ni menjadi tinggi. 'Dari kelopalmya', yakni l@til@ muncul).

Demikian dalam catatan Abu Dzar dan An-Nasafi. Sementaru pada

riwayat selain keduanya hanya menukil hitgga "menjadi tinggi", dan

inilalr yang benar. Al Firyabi meriwayatkannya dengan sanad yang

maushul dari Mujahid hingga, "meniadi tinggi" dan menambahkan,

"sebelum ia tumbuh."

t:\Afu$i,;ircs( ,(,rl ,:6",I$ (Sungsuh dia mengataknn

ini hakht ', yaloi dengan sebab ilmulcu, alru berhak terhadap hal ini).
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Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dengan sanad yang maushul darr

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sama seperti di atas, tetapi dengan

redaksi, ,/.;-. (dengan sebab amallat), dan inilah yang lebih tepat.

Huruf lam pada kata'layaquulanna' merupakan pelengkap kalimat

sumpah. Sedangkan pelengkap kalimat bersyarat tidak disebutkan

secara tekstual. Sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa huruf
lam tersebut adalah pelengkap kalimat bersyarat dan huruf /a' yang

biasa ditemukan dihapus. Sebab penghapusan ini tergolong syadz

(ganjil) dan diperselisihkan tentang bolehnya dalam sya'ir. Mungkin
juga kata, 'ini untukku', yakni tidak akan hilang dariku.

it*;6j:-3 4d.U.ir71 ,tp )ti; pilama setainnya berkata,

'Adalah sama bagi orang-orang yang meminta', yakni ditetapkan

dalam ukuran yang sama). Kalimat, "[Jlama selainnya berkata" tidak
tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi, dan inilah yang

lebih tepat, sebab ia merupakan makna perkataan Abu ubaidatr. Dia
berkata sehubungan firman Allah, 'di,t:, \),it; diberi tandafathah

karena sebagai mashdar. Ath-Thabari berkata, "Mayoritas ulama

memberi tanda fathah. Abu Ja'far memberi tanda dhammah, dan

Ya'qub memberi tanda kasrah. Jika diberi tandafathah maka berarti

sebagai mashdar atau sebagai sifat bagi kata aqwaar. Jika diberi tanda

dhammah maka berarti dianggap terpisah dari yang sebelumnya.

Sedangkan jika diberi tanda kasrah maka dianggap sebagai sifat bagi

kata ayyaam atau arba'alr."

6qi;) lg: (i:#1"6--q) lf ?t: *t, * iliriji (Fqr#)
lur ari u.t ua:\ tV U.s'o{) ,itf$rt l*;qlt $ elt G.Ldti ("t.iJr

13p;ir 'it:$ ('Kami memberi hidayah't.poio merekn', yaloti kami

menunjukknn mereka kepada kebaikan dan keburukan, sepertifirman-
Nyo, 'Kami menunjukkan kepadanya dua jalan'. Demikian juga
seperti lralimat, 'Kami menunjukinya jalan'. Kata 'hidayah' yang
bermalou 'bimbingan' sama kedudukannya dengan kata as'adnaahu
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[Kami membahagiakannya]. Contohnya adalah firman Allah,
'Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah makn

ikutilah petunjuk mereka). Demikian tercantum dalam riwayat Abu

Dzar dan Al Ashili. Sementara selain keduanya menukil dengan kata

ogr;bi ftami menaikkannya). As-Suhaili berkata, "Kata 6Ulii"f teUitr

tepat untuk menafsirkan kata 6rilit]( aiU*airgi€fii karena bila

menggunakan huruf sin, maka ia berasal dari kata as-sa'd dan as-

sa'aadah (kebahagiaan). Sementara kalimat,' arsyadtu ar-rajula ilaa

ath-thariiqa' (aku membimbing seseorang kepada jalan) dan

'hadaituhu as-sabiila' (aku menunjukinya jalan), sangat jauh dari

makna tersebut. Jika engkau mengatakan ash'adnaahum, maka kata

ini mengarah kepada makna ash-shu'udaat yang terdapat dalam

sabdanya, crttt:iL)t db t:rAt €fi)Qauhilah olehmu dari duduk-

duduk di jalan-jalan). Demlh,tan juga kalimat 'ash'ada fil ardhi' (dia
berjalan di muka bumi). Jika yang dimaksud Imam Bukhari adalah

makna ini dan dia menuliskannya di naskahnya dengan htxuf shad

untuk mengisyaratkan kepada hadits 'ash-shu'udaat' dan ia bukan

hadits munl(nr."

Adapun yang tercantum dalam naskah Imam But*rari

menggunakan huruf sin, seperti dinukil mayoritas periwayat.

Pernyataan ini sendiri dinukil dari kitab Ma'ani Al Qur'an Dia

berkata 'Tirman-Nya, 'itl-:t{i tlt:i $b @dapun Tsamud maka Kami

memberi hidayah kepada mereka). Dikatakan, kami menunjukkan

mereka kepada jalan kebaikan dan jalan keburukan, seperti firman-

Nya, f1ilriri3-.raj (Kami menunjukinya dua jalan)." Selanjufirya, dia

menukil dari Ali tentang firman-Nya, i:r-*ite6-r-^i (Kami

menunjukinya dua jalan), dia berkata, "Kebaikan dan keburukan." Dia

juga berkata, "Demikian juga firman-Ny4 pt 66-'r-6 J!
(sesungguhnya Kami menunjukinya jalan yang lurus), yakni hidayah

dari sisi lain, yaitu bimbingan. Serupa dengannya kata as'adnaahu,
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diataranya firman-N1'4 il--ir ety i,r ur*i U-$t qti (mereka itulah

yang diberi petunjuk oleh Allah mal<a ikutilah petunjuk mereka), dan

sejumlah ayat lain dalam Al Qur'an."
'- 1'.t '. t .0Jid ,O"p)i (Yuuza'un aninya mereka dilampulkan/. Abu

Ubaidah berkata, "Firman-Nya, O-*:)ii#, )akm mereka ditahan. Ia

berasal dari kata 'wazi'at'." Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi

tentang firman-Nya, o*.)i-|ii, ai" berkata" 'Dikembalikan bagian

awal mereka ke bagian belakang."
tflt 

o'rrSit'H b8l g @in ahnaamiha artinya dari kelopak-

kelopak bunganya). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Adapun selainnya mengatakan, "Ia adalah kelopak bunga." Al Ashili
menambahkan, "Bentuk funggalnnya adalah al kumm." Pernyataan ini
sendiri berasal dari Al Farra'. Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya,
min alcrnaamiha, yakni tempat penampungannya. Bentuk tunggalnya

adalah kimah, yaitu sesuatu yang terdapatpadacikal bakal buah. Kata

lrumm dan larmmah adalah sama, bentuk jamaknya adalah alcrnaam

darakimmah."

Catatan:

Kata kumm disini, sama dengan kata latmm yang bermakna

lengan baju. hilah yang diindikasikan oleh perkataan Abu Ubaidah

dan ditandaskan oleh Ar-Raghib. Namun, dalam kitab Al Kasysyaf
disebutkan dengan kata kimm. Sekiranya versi ini akurat, maka

mungkin ini adalah salah satu dialek yang berbeda dengan kata latmm

yang bermakna lengan baju.

,s:;!ti3j( (i|'{f ti.$,lur" i:t J,6j (otama setainnya

berlrata, "Terkadang buah anggur jika telah muncal maka disebut

lraafuur atau latfuta"). Pemyataan ini hanya tercantum dalam

riwayat Al Mustamli. Kata latfurra boleh juga dibaca hrfata. Ia

I
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adalah wadah (tempat) buah. Demikian dikatakan Al Ashma'i dan

selainnya. Mereka berkata, "Wadah sesuatu disebut kafuur." Al
Khaththabi berkata, "Mayoritas ulama mengatakan kufarra adalah

mayang (tempat buah) dan semua yang ada padanya." Sementara dari

Al Khalil dikatakan bahwa maknanya adalah 'mayang'.

*-$r:'fi'4: Wotiw"n hamiim [teman yang setiaJ, yaloi

yang deknr). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. Dalam

riwayat An-Nasafi dikatakan, "Ma'mar berkata..." lalu dia
menyebutkannya. Ma'mar yang dimaksud adalah Ibnu Al Mutsanna

Abu Ubaidatr. Dia berkata, "Firman-Nya, "*'4'r!'& 6eakan-seakan

dia teman setia), yahi teman dekat."
,.- , - . it.- ,'*bt6 ,ti'e se6 :1ueai g21(Min mafuiish', dikatakan 'ftaasha

anhu', artinya menyimpang darinya). Abu Ubaidah berkata, "Firman-

Nya dalam suratr Ibraahiim [1a] ayat 21, oe;b 6 t (sekali-kali

kin fidak mempunyai tempat untuk melarikan diri), dikatakan,

'haasha anhu', artinya membelok dan menyimpang darinya." Dia
berkata di tempat lain,'Tirman-Ny4 aa€; ir+, yakni tempat untuk

mengfoindar."
r .. !at. ---r+tie;-t: {-t (Kata miryah dan muryah adalah sama). Artinya

berdebat. Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Mayoritas membacanya

miryah sementara Al Hasan Al Bashri membacanya muryah.

'L,,+r#+ 6 ,iVior>,46 S'6i guiahid berlcata; Firman-Nya,

'ke$akanlah apa yang kamu sukni' maksudnya sebagai ancaman).

Dalarr riwayat Al Ashili disebutkan,3-bi # tn adalah ancaman).

Abd bia Humaid menukitnya dengan sanad yang maushul dari

Suflaq dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahid, sehubungan firman-Nya

dalam suratr Fushshilat [41] ayat 40, 'i4 wi 4br (perbuatlah apa

yang kamu trehendaki), diaberkat4 '*ttji (Ini adalah ancaman).
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Abdurrazzaq meriu'ayatkannya melalui dua jalur lain dari Mrd'trrt
Abu Ubaidah berkata- "Allah tidak memerintatrkan mereka
mengerjakan perbuatan kufur, tetapi itu adalah ancaman."

,iot '1t + *,lri ,-:za, + pt ,6,.oi e durliry ,.,,"F 'it ,5,6i

.(W U: fu> e\:tb {4 
'gjir'ni;zi. Irst tirl ebnu Abbas berknta,

'Tolaklah [kejahatan iU dengan cara 1.ang lebih baik', yalmi
bersabar saat marah, memberi maaf saat diperlafukan dengan buruk.
Apabila mereka mengerjakannya, niscaya Allah melindungi mereka

dan musuh akan tunduk kepada mereka 'seakan-akan ia adalah reman

yang sangat setia'.). Kalimat, "seakan-akan ia adalah teman van_s

setia" tidak tercantum dalam rwiyat Abu Dzar, tetapi tercantum dalam

riwayat selainnya. Ath-Thabari meriwayatkannya dari Ali bin Abi
Thalhalr, dari Ibnu Abbas, dia berkata , ,-"*.--ir * /u|h'fi, it ';:

9"t;1t * {tt (Atlah memerintahkan orang-orang mulonin unruk

bersabar saat marah, dan memberi maaf saat diperlalatlcan buntk...).
Kemudian dari Abdul Karim Al Jazari, dari Mujahid, disebutkan,
"Firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat 34, 'OtJig 6iq iiir
(tolaklah [kejahatanJ dengan cara yang lebih baik), yakni salam.,,

1.FirmanAttah, €':rA.f :!t'f<iAr'J,*'#-bi ot:;X € Oi

KKamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian
pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kama
mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang

kamu kerjakan." (Qs. Fusshilat [4ll:22)

'#_bio:t#€oi>)#it,f fr nj e*eJ,,r
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s z -c.! cFs ,-#j ,y g*) tstt :Jts,tult (n5]U.( l2'3J;;-'d*
,,>-i; ,f rtj"utQ FiW} DLt\i -;-ii'u t;i)
'#-:'r):z-;. Sutr*-;- i-,|-ir Lf o"r:it 4)#ib
63)uiu ,k '6x-u'^b1;. g- ok t4 :ri,z*. )u, ,.211.

. Elr 6siqi t L'n<l;;'€ "*'"r4x- oi o t# €
4816. Dari Mujahi{ dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud,'Kamu

sekali-lrali tidak dapat bersembunyi dari kesal<sian pendengaran dan

penglihatanmti. Ada dua laki-taki Quraisy dan ipar mereka dari

Tsaqif -atau dua laki-laki Tsaqif dan ipar mereka dari Quraisy- berada

di Baitullah. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, apakah

menurut kalian Allah mendengar pembicaraan kita? Salah seorang

mereka berkata, 'Dia mende,ngar sebagiannya'. Sebagian lagi berkata,

'Jika Dia mendengar sebagiannya maka Dia mendengar semuanya'.

Maka turunlah ayat,'Kanu sekali-lcali tidak dapat bersembunyi dari

lres alrs ian pendengaran dan penglihatanmti ."

tsClefgUsan:

@ab firman Allah, "Karntt sekali-knli tidak dapat bersembunyi

dari lresaksian pendengaran lamu".). Ath-Thabari berkata, "Para

ulama berbeda pendapat me,lrgenai ma}rra firman-Nya,'lcamu sekali-

kali tidak dapat bersembwtyi'." Kemudian dia menukil dari As-Sudi,

dia berkata, "Makun5fia, A'PrL-1 (kalian bersembunyi)." Lalu dari

jalur Mujahi4 dia b€,!kat4'fakni ltt Qralian talatti).- Sementara

dari Syu'bah, dari Qatadalr, diaberkata *'|ijb'r4:{"'oit'$ 
nX U

(lamu sekali-lali tidakmengira dari kesaksian terhadapmu ...)."

I
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1Ol.# # ttr;j,.-* ir,f (Dari Ibnu Mas'ud, "fuhhhr
kamu tidak dapat bersembun-r'i'). Yakni dia berkata tentmg firme
Allah, Otfr.; F "i $ekali-leti kamu tidak dapat bersembunyi).

'u q ,r€j14 u 9bi\i -'q} q ,#i ?il:jb *W: o'e

,r*i{r"r"oh dua orang taki-laki furoul' don ipar mereka dari Tsaqif

atau dua laki-laki Tsaqif dan ipar mereka dan Qurarsy). Keraguan ini

berasal dari Abu Ma'mar (periwayat hadits itu dari Ibnu Mas'ud).

Namanya adalah Abdullah bin Sakhbarah. Abdun'azzaq meriu'ayatkan

dari Wahb bin Rabi'ah, dari Ibnu Mas'ud, 9*iigi",# (Seorang

laki-laki Tsaqif dan dua orang iparnya dari Quraisy).

Imam Muslim meriwayatkannya dari Wahab tanpa mengutip

redaksinya. Sementara At-Tirmidzi menukil dari Abdurrahman bin

Yazid, dari Ibnu Mas'ud, "Tiga orang" tanpa menyebutkan nasab

masing-masing. Ibnu Basykuwal menyebutkan dalam kitab Al
Mubhamaat dai Tafsir Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi (salatr

seorang periwayat yang lemah), melalui sanad-nya, dari Ibnu Abbas,

dia bertr<ata, "Orang Quraisy yang dimaksud adalah Al Aswad bin

Abdu Yaghuts Az-hthi. Adapun dua orang Tsaqif adalah Al Akhnas

bin Syariq dan satunya tidak disebutkan namanya."

Saya meneliti kembali tafsir yang dimaksud dan mendapati

bahwa dia berkata sehubungan firman Allah dalam surah Az-Ztk'ltruf

l43l ayat SO, ,at1-*r1i;'t*J ) Jf b;;X-7i ltpa*an mereka

mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan

mereka?), dia berkata, "Dua laki-laki duduk di samping Ka'bah, salah

satunya dari Tsaqil yaitu Al Akhnas bin Syariq, dan yang lain dari

Quraisy, yaitu Al Aswad bin Abdu Yaghuts." Lalu disebutkan hadits

di atas. Namun, menempatkan kisah ini pada kejadian sebelumnya

terdapat kelemahan sebagaimana tampak jelas.

Ats-Tsa'labi menyebutkan -dan diikuti Al Baghawi- bahwa laki-

laki Tsaqif itu adalah Abdu Yalil bin Amr bin Umair, sedangkan dua
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,J-eG)r

"Dan yang demikioa itu adolah prasangkamu yang telah kamu
sangka terhadap Tahanmu, prosangka itu telah membinusakan
kamu'^"0"*o'*K;;Kff;::;ffr';tansvansmerugl"

\f-'s1i:t gtit:i 4r ry a*r ,Jv & ?nr *a., )t *1L
:.,J:iig .**'AA ;e;hi.';;ri; -',e;, )#
o\'&.\) €.,s o\'&:ilr Su tJ* tl C;:- ii,r lf o'ril

.t-{,".i tiy'a-_'ip€_b ti\'# t:rs ,t1:ilr ,iGi .r*l
lt;SiLJ'€---jr :tl't i'itf ir';*s € oi> ,y::'"*ht lt?

orang Quraisy adalah Shafiran dan Rabi'atr (dua putra Umalyah bin
Khalaf). Ismail bin Muhammad At-Taimi menyebutkan dalam
tafsimya bahwa laki-laki Quraisy adalatr Shafwan bin Umayyah.

Sedangkan dua laki-laki Tsaqif adalah Rabi'ah dan Hubaib (dua putra

Amr).

. z.t
.L tL4+ r-,

tl'c ,irg q d:*-it1, ok, .'aftt qV\rti r:ri'r i
;& ;sra'rf iri,'r? it f ori ;.t'ri,i ;i

.i+ti r7 
" 

rt ry'.il;'!;3 ,)FZ

;:"J J--:'e;;ltL,,, tt;: ;;$:L
o . ), c. c, /./ | o. ,z t c z J I cz

.o,t .-). dll J, ,f f d.l f J*te=, ,f :t*,/

,,. ,c loz .,1a.
. -b 't r *.p tiJ->V. u' JJ

748 - FATITUL BAARI



4817. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Di samping Baitullah
(Ka'bah) berkumpul dua orang Quraisy dan satu orang Tsaqif 

-ataudua orang Tsaqif dan satu orang Quraisy- yang perut mereka banyak
lemaknya (gemuk) dan sedikit pematraman hati mereka. Salah seorang

mereka berkata, 'Apakatr kalian mengira batrwa Allah mendengar apa

yang kita katakan?' Yang lainnya berkat4 'Dia mendengar jika kita
mengeraskan dan tidak mendengar jika kita menyamarkan/

melirihkannya. Orang yang satunya lagi berkata, 'sekiranya Dia
mendengar saat kita mengeraskan, maka Dia mendengar pula saat kita
menyemarkan/melirihkan'. Maka Allah Azza Wajalla menurunkan,
'Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian

pendengaran, penglihatan dan lailitmu terhadapmu.' ayat." Suffan
menceritakan hadits ini kepada kami seraya berkata: Manshur
menceritakan kepada kami, atau Ibnu Abi Najih, atau Humaid. Salah
seorang mereka atau dua orang diantara mereka. Kemudian dia pun
menetapkan dari Manshur. Dia meninggalkan hal itu berulang kali,
bukan hanya sekali.

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, yatrya menceritakan
kepada kami, Su$an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia
berkata: Manshur menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Abu
Ma'mar, dari Abdullah... sama sepertinya.

Keteransan Hadits:

(Bab "Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah
kamu sanglra terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasalcan
kamu, malrn jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi".).
Kata penunjuk pada kata "ifulah" mengisyaratkan kepada perkara-
perkara yang disebutkan sebelumnya, yaitu sengaja menutupi
perbuatan karena mengira bahwa perbuatan mereka tidak diketahui
Allah. Kata "itulah" adalah subjek, dan predikatnya adalah
"membinasakan kamu". Adapun kata "kamu mengira" merupakan
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penjelasan kata 'ttulah". Selanjufiry4 Imam Bukhari menyebutkan

hadits yang telatr dikutip pada bab sebelumny4 tetapi diriwayatkan

melalui jalur lain.

f-;i, '+'eJ,et (Berkumpul di samping Baitullarl. Yakni di

samping Ka'bah.

'ryii'4i{#1+F.';*,lg (Banyak lemak perut mereka dan

sedikit pemahaman hati merel<a). Demikian dinukil kebanyakan

periwayat, yakni menyandarkan kata 'perut' kepada 'lemak', serta

me,nyandarkan kata 'hati' kepada 'pemahaman', lalu memberi tanda

'tanwin' pada kata "katsirah" @anyak) dan "qaliilaft" (sedikit).

Se,mentara dalam riwayat Sa'id bin Manshur dan At-Tirmidzi dari

AMurrahman bin Yaztldari Ibnu Mas'ud disebutkan , '€:1.. iA'E
!y;F ,3 &S (Banyak lemak perut mereka, dan sedikit pemahaman

hati mereka). Sebagian pensyarah menyebutkan dengan

menyandarkan kata 'lemak' kepada 'banyak' lalu kata "buthuun"
(peru0 diberi tanda 'dhammah'sebagai subjek. Maknany4 banyak

leriaknya dan sedikit pemahamannya. Penjelasan ini juga memiliki

ke,mungkinan untuk dibenarkan.

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur tun, 'ff-!.@

6.js|# (n"to, pentt mereka dan sedikit pemahaman mereka).Hal

ini mengisyaratkan bahwa kecerdasan itu jarang ditemukan pada

mereka yang gemuk. Imam Syaf i berkata, "rqku tidak pernatr melihat

omng gemuk yang cerdas selain Muhammad bin Al Hasan."

'r-lS p;;-'.t-ai'ra;.'#- ot{,;! (Sekiranya Dia mendengar

sebagiannya, makn sungguh Dia telah mendengar seluruhnya).

Maksudnya, penisbatan semua yang didengar adalah sama bagi Allah,

maka pengfthususan sebagiannya merupakan klaim tanpa bukti. Hal

ini menunjukkan bahwa yang mengucapkannya adalah yang paling

cerdas diantara ketiganya, dan yang paling patut menyandangnya
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adalah Al Akhnas bin Syuraiq, karena dia masuk Islam setelah

kejadian tersebut, demikian juga Shafwan bin Muawiyah.
t o, I oi,";^Ji')i 94 gri i.t \f {)# e"b ,Jfi tri,rti:r^i-'oti,,, os',

tl.+ti r:;'* t3t:-,4'O-i.s'!:f) ,):bi ,* 4 j |& otit \f i:bi
(Biasanya Sufyan menceritakan kepada kami seperti ini dan berkata;
Manshur menceritakan kepada kami, atau lbnu Abi Najih, atant

Humaid, atau salah seorang mereka, atau dua orang di antara
merekn. Kemudian dia menetapknn dari Manshur dan meninggalkan

hal itu berulang kali, bukan hanya sekali). kri adalah perkataan

Humaid (guru Imam Bukhari dalam riwayat di atas). Imam Bukhari
menukilnya juga darinya pada pembahasan tentang tauhid; Sufuan

menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari
Mujahid. Beliau pun menyebutkannya secara ringkas dan tidak
menyebutkan seorang pun bersama Manshur. Imam Muslim, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i mengutip melalui beberapa jalur dari Su$an
bin Uyainatr, dari Manshur saja, sama seperti di atas.

,;L:- U|!t- lYanya menceritakan kepada kami). Dia adalah Ibnu

Sa'id Al Qaththan.

Lti, $:b gufuan menceritakan kepada kami). Dia adalah Ibnu

Ats-Tsauri.

)Wp @ari Manshur). Suffan menukil juga hadits ini

melalui sanad lain sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, dari Abu
Bakar bin Khallad, dari Yahya Al Qaththan, dari Suffan Ats-Tsauri,
dari Sulaiman (yakni Al A'masy), dari Umarah bin Umair, dari Wahb
bin Rabi'atr, dari Ibnu Mas'ud. Seakan-akan Imam Bukhari
meninggalkan jalur Al A'masy, karena masih diperselihkan.
Dikatakan, dia meriwayatkannya dari Umarah bin Umair, dari
Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud. At-Tirmidzi
meriwayatkannya melalui dua jalur itu sekaligus.
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